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Novelty before the Trial
N otes on a painting sold by Bloomshury Auctions 19 th April 2007
The auction of "A diverse Private collection of
Prims, Oil Paintings, Watercolours and Drawings on Trades and Industry, City Views,
Maritime and Naval History", at Bloomsbury
Auctions, Mayfair, contained a previously unseen and unrecorded painting of the locomotive
'Novelty', apparendy dating to the first half of
the 19 th century, and inscribed "Braithwaite and
Ericsson's 'Novelty' Engine, before the Trial on
October 16 th 1829". The auctioneers described
it as c.1830.
Other railway items in the sale were all prims,
and although they included some rare Hetton
Collery railway views, none which were unknown.
The painting accords entirely with the known
appearance of 'Novelty', with the curious exception of the curving handrail, unseen on any of
the contemporary or near contemporary prims.
In that sense it promised litde additional information, beyond confirmation of the appearance
of the original.
lnterestingly the proportions of the all important air pump seems larger than on many
other illustrations.
Stylistically the painting appears to be genuine
to period, the track type, the riven oak fencing,
and expecially the costume of the man, and even
the 'style' of the smoke seem correct. Nasmyth's
drawing of 'Northumbrian' notwithstanding,
I am highly suspicious of any 'contemporary'
views with a surfeit of taller Victorian top hats;
here is a reassuringly squashy Georgian looking
cap.
The handwriting also appears contemporary,
although of course peoples' handwriting may
change little over their lifetime, and therefore can
have a 'time delay' of fifty years or so, so could be
correct for 1829 or 1869.
The chief puzzle and difficulty before the painting, and the known information on the locomotive, is simply that of colour; the original was
recorded as entered in the competition as being
'copper and blue'. Most illustrations purporting
to show the locomotive 'on the day', also included
a flagor pennant.
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I personally always found the supposed copper
cladding of the (presumably) wooden lagging,
surprising in view of the comparative rarity of
non-ferrous metals at the time. This feature is well
recorded however, and it has to be said that the
builders' later locomotives had even more flamboyant brass covers and urn features to the boiler.
At least one contemporary prim I checked could
show wooden lagging to the boiler, with only the
top, and most awkward bit, covered with gracefully shaped copper.
This painting shows red, almost orange, wheels
and all else apparendy plain black iron.
This at first seems incompatible with recorded
history, until one remembers the very late entry of
the locomotive, the hurried build (possibly seven
weeks) and the record that even such as Hackworth
helped with the finishing off on the spot ...
The question to ask then, is what it would have
looked if it had been recorded, just before that
trial?
The answer, very probably, is like this: the boiler
still unlagged, until steam tested, and even if the
fancy copperwork, the last detail to worry about,
was finished, wouldn't it be best kept clean for final fitting on the day? The wheels could very well
still be in primer - the vivid real lead primer of the
period, almost orange in appearance?
Then, as now, ornament and paint came last.
The NRM was the underbidder at f3 ,200, before
buyers' premium, against an estimate of f2-300.
The successful bidder was William Braithwaite.
[. .. ] William Braithwaite is a descendant of the
original Braithwaite, and also believed in the
painting as a genuine and coeval record. His
main justification for this being that he believes the writing on the painting to exacdy match
samples of Braithwaite's handwriting in his possession, and therefore the painting was not just
by an eyewitness, but by Braithwaite himself.

]imRees
30 th May 2007
The painting is reproduced with kind permission
from its owner, mr William Braithwaite.

Novelty före tävlingen
Om en bild såld av auktionsfirman Bloomshury den 19 april 2007
I utauktioneringen av "En blandad privatsamling tryck, oljemålningar, akvareller och teckningar om handel och industri, stadspanoramor,
sjöfarts- och marinhistoria" på Bloomsbury
Auctions i Mayfair fanns en tidigare okänd och
oregistrerad bild av loket Novelty, till synes från
1800-talets första hälft och med texten "Braithwaites och Ericssons lok 'Novelty' före tävlingen den 16 oktober 1829". Utroparna daterade
den till omkring 1830.
De övriga järnvägsobjekt som bjöds ut var alla
tryck, och även om där fanns några sällsynta bilder på banan vid Hetton Colliery var inget obekant.
Bilden överensstämmer helt med Noveltys utseende med ett lustigt undantag: det böjda räcket
som inte finns med på någon helt eller nära samtida tryckt avbildning. Såtillvida utlovade den
föga ny information utöver bekräftelsen av originalets utseende.
Intressant är att den centralt viktiga luftpumpen tycks ha större proportioner än på många
andra illustrationer.
Stilmässigt verkar bilden stämma väl med perioden: rälstypen, staketet av kluvna ekstolpar
och även "stilen" på röken verkar korrekt. Trots
Nasmyths teckning av Northumbrian är jag
mycket misstänksam mot varje "samtida" bild
med en massa höga viktorianska cylinderhattar.
Här har vi en förtroendeingivande mjuk mössa
med georgiansk snits.
Skriften verkar också samtida även människors
handstil inte förändras särskilt mycket under deras livstid och därför kan ha en "eftersläpning"
om femtio år eller så. Den kan alltså vara "korrekt" för både 1829 och 1869.
Den största gåtan och skillnaden mellan bilden
och den kända informationen om lokomotivet är
helt enkelt färgen. Originalet sägs i tävlingen ha
uppträtt i "koppar och blått". De flesta illustrationer som säger sig visa loket "dagen det begav
sig" har också med en flagga eller vimpel.
Jag har själv alltid funnit kopparhöljet på
ångpannans inklädnad (som nog var av trä)
förvånande med tanke på hur sällsynta andra
metaller än järn var vid denna tid. Utseendet

är dock väl registrerat, och det behöver påpekas
att konstruktörens senare lok hade ännu frikostigare mässingshöljen kring och "tekittlar" på
pannan.
Åtminstone ett samtida tryck som jag kollat
visade träinklädnad av pannan som bara på den
översta och känsligaste delen täcktes med vacker
formad kopparplåt.
Den här bilden visar röda, nästan brandgula
hjul medan allt annat tycks vara enkelt svart
järn.
Detta verkar i förstone oförenligt med den
registrerade historien tills man minns lokomotivets mycket sena uppträdande, det snabba
bygget (kanske sju veckor) och uppgiften att till
och med Hackworth hjälpte till med finishen på
valplatsen ...
Frågan är därmed hur loket skulle ha sett ut
om det hade återgetts strax före tävlingen.
Det högst sannolika svaret lyder som så: pannan var oklädd tills ångan hade testats, och även
om de utsirade koppardetaljerna, det sista att bekymra sig om, var klara borde de ha hållits rena
för att anbringas den avgörande dagen. Hjulen
kunde mycket väl vara enbart grundmålade ännu
- tidens ljusa, äkta blymönja som nästan verkar
orange.
Museet följde med i budgivningen till 3 200
pund före slutbudet, som på förhand hade uppskattats till 2-300 pund. Budgivningens vinnare
var William Braithwaite. Han är ättling till den
gamle Braithwaite och trodde också han att bilden var äkta och samtida. Hans viktigaste motivering är att han tycker att texten på bilden exakt stämmer med prov på Braithwaites handstil i
hans ägo, och att bilden därför inte bara är gjord
av ett ögonvittne vilket som helst utan av Braithwaite själv.
]im Rees
30 maj 2007
Översättning Gunnar Sandin
Målningen är återgiven med vänligt tillstånd
från ägaren William Braithwaite.
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Två bilder från anläggningen av statsbanan Bastuträsk-Skellefteå-Kallholmen. Upptill syns hur banan foijer Skellefteälvens krökning vid Ursviken. Märk sliperupplaget. Ursvikens station öppnades 1912 men så småningom kom
även hållplatserna Innerursviken och Ytterursviken - detta var en av landets hållplatstätaste bansträckor. På den
undre bilden tycks man vara i ford med att anlägga en bangård ute på tallmon. Vi ser typiska detaijer som slokhattar ( men även andra huvudbonader forekommer) och hävstångsverktyget storliv. Vtignen i bakgrunden har nog en
intressant bakgrund som vi dock inte känner.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1911?
"Gränsbanefonden''

Statens järnvägar

I de berörda trakterna hade stora förhoppningar
fästs vid den statsbana från Uddevalla till Sveg
som första gången utreddes 1900-02. Bakom
projektet låg bland annat en strävan att leda
handeln, inte minst med virke, bort från Norge,
och dessutom var emigrationen ovanligt starkt
i dessa bygder. Fortsatta undersökningar visade
emellertid att banan skulle bli svårt olönsam
och att väsentliga delar av dess syften kunde
nås på billigare sätt genom att förstatliga privatbanesträckorna från Sveg till Kristinehamn. Det
skulle vara lämpligare att ge gränsregionerna stöd
genom att anlägga enkelt byggda tvärbanor ut
mot det befintliga nätet. Till stöd för detta bildades vad som kom att kallas Gränsbanefonden,
som skulle tillföra en miljon om året i fem år. En
utredning pekade ut elva prioriterde linjer varav
dock endast två blev byggda och först efter lång
tid: Billingsfors-Arvika, en del av Dal-Västra
Värmlands järnväg, och Limedsforsen-Särna,
båda 1928.

• Järnvägen Bastuträsk-Skellefteå-Kallholmen
kunde öppnas sedan bron vid Slind blivit färdig.
Den hade fördröjts då vårfloden i Skellefte älv
1910 varit så stark att delar av arbetsbron raserats.
• Inlandsbanan byggdes norrut från Östersund och öppnades till Lugnvik. Provisorisk anslutning till Storlienbanan gjordes vid Häggenås
strax norr om Östersund medan man förberedde
en dubbelspårig infart.
• Dubbelspår blev klart från Tomteboda till
Ulriksdal.
• De eldriftsförsök som hade skett 19051907 från Stockholm till Ulriksdal och Värtan
med olika spänning upp till 20 kV och frekvens
15-25 Hz var avslutade och försöksloken avställda. Goda resultat från försöken gjorde att riksdagen 1906 gav SJ uppdrag att skaffa rättighet
att bygga vattenkraftverk. Man planerade först
vid små vattenfall på olika håll i södra Sverige,
men 1909 hade man startat Vattenfallsstyrelsen

Hagalund var ett tidigt forortssamhälle och fick hållplats redan när Norra stambanan öppnades 1866. Bebyggelsen,
trafiken och trafikplatsen växte. Vykortet är poststämplat 1904. Märk det typiska forortståget.
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Vid utbyggnaden
till dubbelspår gick
Norra stambanan
i tunnel genom
berget vid Hagalund Lokaltågen
hade som synes P,tt
konkurrens från
spårvägen. Foto A.
Svinhufvud, Stockholm, Svjvm.

som börjat bygga stora kraftverk i Trollhättan
och Älvkarleby. När det stod klart att den första riktiga eldriften skulle vara på Malmbanan
byggde man med start 1911 Porjus kraftverk.
Anslagen för den järnväg som byggdes dit från
Gällivare - se Spår 2000 - behandlades av riksdagen i anslutning till kraftstationsbygget, inte
som en del av SJ :s äskanden. Asea hade nu fått
större intresse för lok och byggde ett boggilok
som åtminstone kunde provköras till Värtan
där man behållit vissa kontakdedningar. Det
fick SJ litt. Z nr 31 och var egentligen tänkt att
ha två drivboggier, men osäkerhet om kuggväxlar gjorde att man nöjde sig med bara en. Loken
kom senare att användas internt mellan Kiruna

och dess lokstall och finns nu på Sveriges Järnvägsmuseum.
• Under året levererades åtta lok litt. B med
överhettare och boggitender, tjugo lok litt. E
med överhettare och åtta växlingslok litt. Ke.
Liksom 1910 levererades boggitendrar avsedda
för snälltågslok litt. A, medan dessas tidigare,
treaxliga tendrar kopplades till nylevererade litt.
E. Lokleveranserna var fördelade på flera tillverkare enligt ett konkurrensbegränsande avtal
så att även små tillverkare som Ljunggrens och
Helsingborgs Mekaniska Verkstad kunde leverera några få lok. Denna statliga industripolitik
hade också ett klart uttalat konjunkturutjämnande syfte.

~...,:
1111111
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Vid Tomteboda
byggdes for järnvägens räkning
en av Stockholms
största kontorsbyggnader. Delar
används just nu av
projektkontoret for
Citybanan. Foto
A. Svinhufvud,
Stockholm, Svjvm.

I och med hållplatsen Kvinnevad på MS]-sträckan Dalb:rBjärsjölagårdfick Lund-Revinge järnvägs station Revingehed konkurrens om resenärerna till Södra skånska infanteriregementet. Samling Anders Lundquist.

• Södertelje Verkstäder levererade 48 kylvagnar plus två prototyper byggda 1910 och
Landskrona Nya Verkstad 50 vagnar. De skilde
sig från tidigare gnom högt tak och dubbla dörrar, alltså tvådelade svängdörrar innanför skjutdörrar. Tio av dem hade kylanordning system
Frigator, där en excenter på en hjulaxel drev en
mekanisk pump som cirkulerade vatten genom
isbehållaren till ett takplacerat rörsystem. De
hade hög bromshytt som nådde obetydligt högre än taket.
• SJ :s centrala administration växte och en stor
forvaltningsbyggnad uppfördes i Tomteboda.

Enskilda banor
• Malmö-Simrishamns Jarnväg arbetade med
ett stort projekt for en bana till Kristianstad och
hade 1910 öppnat första delen av den nya linjen från Dalby till Skartofta, medan nästa del nu
öppnades till Bjärsjölagård där man anslöt till
Ystad-Eslövs järnväg. Resten av projektet blev
aldrig utfört.
• Inspirerade av SJ :s lokaltågslok litt. Y skaffade Säröbanan och Tidaholmsbanan liknande
små tvåaxliga tanklok, men med vanlig slidstyrning i stället for Y-lokens Gölfsdorfmodell som
visat sig opålitlig. Tidaholmsloket kom 1942 till

SJ som litt. Å5 men såldes 1945 till Älvkarleö
bruk.
• Varberg-Ätrans järnväg öppnades for att ge
en alternativ hamn for den småländska träindustrin, men den blev ingen framgång i konkurrensen med Halmstad. Dess lok och vagnar var
nybyggda av ASJ i Linköping, men alla av äldre
modell.
• Banorna Uppsala-Enköping och Johannisberg-Ljungaverk var fortfarande under byggnad.
• Kalmar järnväg följde inte SJ :s standardkonstruktioner utan köpte från Arlöv täckta vagnar
litt. G 1 med korglängd 8,5 m, hjulbas 4,5 m och
lastförmåga 11 ton, trots att SJ hade de gamla
måtten 7,0 respektive 3,8 m men redan 1898
hade ökat lastförmågan till 15-15 ton och 1910
infört plåtlagergafHar.
• Arlöv levererade ännu modernare vagnar
litt. G4, åtta till Helsingborg-Hässleholms järnväg och sex till Landskrona & Helsingborgs järnvägar, som också hade längre korg 8,0 m, hjulbas
4,5 m och hög bromshytt samt ett något mer
högvälvt tak.
• Man diskuterade definitionerna for spårväg
i jämförelse med järnväg eftersom flera banor i
Stockholm och Göteborg hade koncession som
både spårväg och järnväg for att kunna transpor9

TJ 4 fick heta
Helliden efter
namnet på styrelseordforandens gård
utanfor Tidaholm.
Det användes mest
som växellok på
stadens bangård

NS.
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tera gods till industrier, men för det måste de
använda egna små vagnar då vanliga godsvagnar
var för breda.
• Den av Roslagsbanan byggda järnvägen
Stocksund-Långängen hade öppnats 1910 som
normalspårig, då man just diskuterade bredd-
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Pendelmotorvagnen StocksundLångängen var
inte det enda
svenska spår.fordonet som lokalt
kallades Lådan.
Göran Månsson
gjorde omslagsteckningen till Tågposten 1/1980.

ning av hela Djursholmsnätet med eventuell anslutning till ett tunnelbanenät i Stockholm, men
det skedde in utan 1934 blev linjen ombyggd till
smalspår för att kunna använda samma motorvagnar som Djursholmsbanan. Trots att den aldrig hade godstrafik räknades den som järnväg.

• Ytterligare ett specialfall var Lidingöbanorna, som räknades som järnväg på Lidingö och
den kommande bron, där man hade så bred profil att man kunde ta emot normala godsvagnar,
men som spårväg från Värtan till Humlegården
där man utnyttjade vanliga spårvägsspår i gatan.
• Av de smalspårsbanor som tävlat om att nå
träindustrierna kring Virserum arbetade Mönsteråsbanan med en förlängning förbi Alsterbro,
men mindre energiskt. Banan från Växjö blev
däremot klar fram till Virserum, ett industrisamhälle med verkstäder, gjuteri och två sågverk.
• De smalspåriga Kalmarbanorna stärkte sin
ställning genom köp av Mönsteråsbanan och

köpte från Falun två tenderlok för persontrafik.
Det enda tillhörde Kalmar-Berga, det andra
Kalmar-Torsås. KTJ skaffades sedan ytterligare
tre lok av samma typ.
• Västgötabanan VGJ hade 1910 öppnat sin
norra linje ända till Gårdsjö och började köra genomgående persontåg hela vägen till Göteborg.
För detta skaffades de första smalspåriga tenderloken med axelföljd 2B-2. Arbete pågick för att
ändra infarten i Skara så att man inte skulle behöva vända tågen.
• Asea byggde vid Vittskövle den enda svenska banan med trefasström. Spårvidden var 600
mm.

Smalspåret åt nordöst från Växjö nådde Virserum 1911 och byggdes forst elva år senare vidare mot Hultsfred
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Den engelska stilprägeln var stark under det svenska lokomotivbyggandets tidiga decennier. Invändiga cylindrar
gjorde utbalanseringen lättare men forsvårade mekanikens åtkomlighet. Stor vikt lades vid rena och prydliga linjer.
Karlskrona-Växjö nr 10 byggdes av Nydqvist & Holm 1900. NS.

På 1870-talet kom den tyska stilen till SJ med utvändiga cylindrar (men fortfarande ofta invändig slidrörelse) och
ökad detaljanhopning. Snälltågs/oket litt Cb nr 339, Hervara, byggdes 1886 av Nydqvist & Holm. NS.

Björn Linn

Svenska ånglok som satt spår
Vad kunde falla i ögonen på en observatör som
såg på det svenska ångloksbeståndet i dess högsta utveckling, under nittonhundratalets första
årtionden? Vad utmärkte den svenska lokstilen
i teknik och form? Jag skall göra ett försök att
teckna en sammanfattande och strukturerad historia, inte bara räkna upp typer. Det kan också
ge en anledning att säga något om lokomotivestetik
Framställningen har medvetet begränsats till
det lokbestånd man kunde ra se inom landet.
Svensk ångloksexport är en lockande utvidgning
av ämnet, men den har inte kunnat rymmas
inom ramen, och därför lämnar jag den vidare
som ett uppslag till annan forskare.
Den svenska järnvägsmiljöns villkor
Till betydande del hängde förstås lokbeståndets
profil ihop med den miljö för vilken det skapats.
Det svenska landskapet är sällan dramatiskt. Det
är nedhyvlat av landisen. Där finns skogbevuxen
morän, där finns gott om sjöar men inga stora
prärier. Det småkuperade är vanligare än berg
med branter och klyftor. På vissa banor kunde stor
dragkraft krävas, men sällan mycket höga hastigheter. Å andra sidan var de stora avstånden inom
landet ett argument för snabbare transporter.
Bebyggelsen var relativt gles, järnvägarna
byggdes ofta under knappa ekonomiska förhållanden. Det betydde till stor del lätta banor för
måttliga axeltryck. Där det fanns malm tillgångar,
i Bergslagen och Norrbotten/Lappland, fick man
emellertid räkna med tunga laster.
Politiskt bestämdes tidigt att staten skulle
bygga stambanorna, medan bibanor överläts till
privata intressen. Många av dem blev smalspåriga, med ett rikt sortiment av spårvidder. Icke
desto mindre uppstod ett antal privatbanor av
stambanekaraktär, som exempelvis Bergslagsbanan, Falun-Göteborg, som på 1870-talet var
det svenska näringslivets största företag, vidare
Stockholm-Västerås-Bergslagen, Uppsala-Gävle och andra, som hade resurser att låta konstruera egna loktyper. Den intressanta utvecklingen
kom därför inte enbart att äga rum inom Statens
Järnvägar. Banor som inte konstruerade själva

lämnade specifikationer som utarbetades i detalj inom den ganska betydande industri som
uppstod, med Nydqvist & Holm i Trollhättan
(Nohab), Motala verkstad och Vagn- & Maskinfabriken i Falun som de viktigaste firmorna. SJ
skaffade sig ett eget ritkontor 1874 under ledning av den nyutnämnde överdirektören Fredrik Almgren, som tidigare varit överingenjör hos
Borsig i Berlin.
Tidiga konstruktionsdrag

"Statens järnvägars första lokomotiv beställdes år
1856 från den välkända firman Beyer, Peacock
& Co. i Manchester, vilken vid denna tid stod
högst i anseende bland samtliga lokomotivverkstäder." Så sägs det i SJ:s katalog vid Baltiska utställningen 1914. Kommentaren är intressant i
betraktande av att den gällde en firma som då
var nystartad men uppenbarligen från början
skaffat sig en hög position. Den var pionjär dels
på modern formgivning utan att tillsätta detaljer
som klassiska kolonnformer och liknande, dels
på standardisering av delar så att de kunde flyttas från ett lok till ett annat. SJ hade därmed i
utgångsläget placerat sig vid fronten.
Med Almgrens tillträde kom en förändrad policy i de nya lokomotivtyperna, som hans efterträdare Viktor Klemming beskrev det i SJ:s minnesskrift 1906:
Dessa lokomotivtyper, som i dagligt tal benämndes
de borsigska och af hvilka denna firma efter hand
under åren 1874-1876 erhöll beställning å sammanlagt 49 lokomotiv, möttes i början af misstroende och kritik från både öfver- och underordnade.
I mycket var denna kritik oberättigad och orsaken
till densamma torde till största delen sökas i ovanan
vid det nya, som kom till användning. Vissa detaljer voro mera invecklade och mindre praktiskt anordnade än å de gamla typerna från Beyer, Peacock
& Co samt utförandet ej efter sistnämnda firmas
metoder, hvarigenom skiftandet af delar från ett
lokomotiv till ett annat stundom ej utan åtskilligt
ompassningsarbete kunde verkställas. När sedermera lokomotiv af dessa typer utfördes af Nydqvist
& Holm från och med år 1875 och af Motala verkstad, som år 1876 återupptog tillverkningen af lo-
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komotiv, så gjorde järnvägsstyrelsen de smärre förändringar i detaljerna, som visat sig önskvärda, och
föreskref de metoder i utförandet, som inhämtats
hos Beyer, Peacock & Co, och hafva därefter dessa
typer blifvit synnerligen omtyckta.

De lok de stora privatbanorna som Gävle-Dala,
Bergslags- och Västeråsbanorna från början beställt från engelska firmor som Beyer Peacock
och Sharp Stewart blev i mycket stilbildande för
svenska enskilda järnvägar, även sedan beställningarna börjat läggas i Sverige. Det betydde
att man gärna höll fast vid invändiga cylindrar.
lnnercylindrade lok var lättare att balansera och
gick då med mindre vibrationer, en stor fördel
vid klent byggda banor.
Särskilt iögonenfallande som svenskt särdrag
blev under 1870-talet ledskenegnistsläckaren,
som satt som en tjock krage kring skorstenen
och hörde ihop med våtångloken. Utländska
betraktare har ofta sett den som vanprydande,
men i svensk lokhistoria har den kommit att ingå
som ett självklart element. Den har ofta kallats
"turbingnistsläckare", vilket dock är ett oegentligt namn eftersom den inte har några rörliga
delar; en bättre term vore "cyklongnistsläckare"
i analogi med gengasens cyklonrenare. Den kubiska Belpaire-eldstaden gästspelade också under
samma tid på en del konstruktioner. Sådana detaljer försvann i stort sett ur svensk praxis med
den moderna epokens inträde.

En ny stil börjar anas - 1895-1905
Den intensiva utveckling som järnvägarna, inte
bara i Sverige utan internationellt, gick in i mot
artonhundratalets slut satte sina spår i flera bemärkelser. Stor efterfrågan på lok orsakade långa
leveranstider hos verkstäderna och gjorde att
man vände sig till USA med beställningar, och
resultatet blev en del nya impulser. Till Europa
kom amerikanska lok med förenklade former,
högre pannläge, högre gångbord och stavramar.
SJ köpte 1899 sina första 10 T-lok (senare kallade
Ta), 2C0, från Richmond, och året efter skaffade
Ystad-Eslöv tre lok med samma axelanordning,
men något lättare.
I strävan efter mer effektiva lok började man
vid mitten av 1890-talet pröva kompoundsystemet där ångans expansion utnyttjades i två
steg. Ett antal tvåcylindriga kompoundmaskiner
byggdes, däremot aldrig några trecylindriga som
i England. Det var lok för blandad trafik som SJ :s
redan nämnda Ta och den följande försvenskade
versionen Tb. Strax därefter kom malmtågsloken
av Consolidation-typ (lD0) litt Mb och Ma
(1901 respektive 1902). Mest anmärkningsvärda
var dock ett litet antal renodlade snälltågsmaskiner som några privatbanor tycks ha velat imponera med: Malmö-Kontinentens nr 1, ett 2B0
från Nydqvist & Holm (1897) med 2 meters
drivhjul (svenskt rekord), och Gävle-Dalas Falubyggda litt K med samma axelanordning och

Skåne-Hallands järnväg (Helsingborg-Halmstad), en del av den 1896forstatligade Västkustbanan, skaffade sig
redan 1891 sexkopplade lok i amerikansk stil for att köra de tunga nattsnälltågen. Utvändiga cylindrar och slidrörelser, höga gångbord och luftiga hytter var typiska. Men SHJ 11 var svenskbyggt (Nydqvist & Holm 1891). NS.
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Gävle-Dala, litt
K nr 48, senare
omlittererat till
C3, är ett fint
exempel på de
tunga och snabba
kompoundmaskiner som några av
de större banorna
skaffode strax fore
överhettarepoken.
Loket levererades
1903 från Vtzgnoch Maskinfabriken i Falun. NS.

1850 mm drivhjul (1903). Ur det sistnämnda
utvecklade Falun 1907 B-loket (2C0) för Uppsala-Gävle, berömt som en av de skönaste svenska
loktyper som byggts.
Men när det kom var redan tekniken med tvåcylinderkompound överspelad av överhettartekniken, som gav ökad effektivitet på ett enklare
sätt. Wilhelm Schmidt i Tyskland hade 1901 efter
olika försök utformat sin tuböverhettare som accepterats som den bästa lösningen. Nohab och
Motala skaffade sig 1903 licens på denna, och det
förändrade hela bilden. Första installationen gjordes av Nohab 1905 i Bergslagsbanans C3 nr 52
(2B0), där man utgick från en existerande loktyp.
Året efter kom den första konstruktionen som
från början gjorts för överhettare, SJ:s A-lok.

Att UGJ litt B, som dock var Sveriges första
sexkopplade snälltågslok, ändå var byggt med en
teknik på utgående kan förvåna med tanke på
denna banas allmänt avancerade tekniska position. Orsaken torde finnas hos Faluverkstaden,
som drivit ett aktivt ackvisitionsarbete för att fa
beställningen men själv inte lyckats fa licens på
Schmidts överhettare. Däremot kunde man leverera den misslyckade Pielock-överhettaren, och
det var ju tur att UGJ-loken inte försågs med
denna.
Ytterligare en innovation i lokbyggandet som
kom vid denna tid var det allmänna införandet
av Walschaerts' slidstyrning, som hade en bra
geometri och lämpade sig för utvändig montering.

Uppsala,-Gävle litt
B, Sverigesforsta
sexkoppla,de snälltågslok (1907),
var utveckla,t ur
GD]'s K-lok och
liksom detta byggt
i Falun. Avsaknaden av överhettare
dömde de tre loken
(här nr 23) att
åldras i fortid. NS.
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Med snälltågs/oket litt A (1906) tog SJ steget in i ånglokens guldålder. Aven internationellt sett var det en tidig överhettarmaskin. Nr 1010, levererat.från Motala 1907, har nu fått den stora Gölsdorf tendern som gav loken en så fin
balans i utseendet. Drivhjulsdiametern är 1880 mm, ett mått som foijdes på F-loket. NS.

Atlantic-loket litra P var danska statsbanornas stolthet när det introducerades 1907. Det var större i dimensionerna
än SJ-s A (drivhjul 1984 mm). Typisk for den danska stilen var den yttre skorstensmanteln med ett röd-vitt band
liksom på en ångbåt. Den spetsiga hytt.fronten gav forebild till den ombyggda hytt de svenska F-loken fick i Danmark. P 917, byggt av Hanomag 1909, var sannolikt Europas sista Atlantic i drift när Hans Gerner Christiansen
fotograferade det i N&stved 1963.
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Guldåldern
SJ:s snälltågslok littA förde in lokomotivbyggandet i en ny tid när det introducerades 1906. Det
var inte bara det första svenska loket från början
konstruerat för överhettare, utan det betecknar
genombrottet för den moderna lokstilen med
högt pannläge och höga gångbord och väckte
stort uppseende. Som Adantic-lok (2B1) med
invändiga cylindrar representerar det en ovanlig
typ där de mest kända exemplen fanns på tyska
Pfalzbanan ( 1898) och engelska Lancashire &
Yorkshire (1899).
En jämförelse som ligger nära till hands är
med danska statsbanornas P-lok från 1907, likaså Adantic, men av kraftigare dimensioner.
P-loket betraktas på motsvarande sätt som det
första moderna loket i Danmark, beundrat i sin
omisskännligt danska form så att det är rimligt
att se det som "nationallok". Det var av typ fyrcylinderkompound men hade från början inte
överhettare, vilken installerades först från 1910.
P-loket var också den sista loktyp som konstruerades i detalj vid DSB. I fortsättningen lade man
ut konstruktionsarbetet, i allmänhet till Borsig.
Även om det på sina håll i Europa byggdes
tunga, maskinstarka och snabba Adantic-lok,
som i Baden och Ungern, var typen i det stora
hela en lösning på kort sikt, snart överspelad
på grund av stigande tågvikter. "Emedan adhesionsvikten hos A-loken är väl liten i förhållande
till maskinkraften, komma de lätt i slirning vid

igångsättningar och kunna ej lämpligen insättas
i tåg av storlek, motsvarande deras effekt." (SJ
1931.) 1929-30 började en del A-lok byggas
om till sexkopplade för att öka adhesionsvikten,
men ångdriftens gradvisa försvinnande gjorde
att processen aldrig fullföljdes. I Danmark höll
sig däremot P-lok kvar in på 1960-talet som Europas sista Adantics i tjänst, men de loken var
om balanserade till 19 tons axeltryck (de svenska
A-loken hade 15,5) och körde på tyngre spår i ett
flackare landskap.
Nästa nummer i SJ :s serie av moderna lok, det
åttakopplade godstågsloket lite E (1907), var en
utmärkt maskin, men i sin smäckra form litet
enkel och uttryckslös. Det tiokopplade malmtågsloket litt R (1908) gjorde genom sina blotta
dimensioner ett desto mäktigare intryck. Enligt Nils Ahlberg var det Europas starkaste tvåcylinderlok; det kanske till och med var alltför
kraftfullt för konstruktionen, eftersom första exemplaret slutade sin existens med rambrott. Med
R introducerades den eleganta Gölsdorf-tendern
efter österrikisk modell, som med ökat kolutrymme sedan infördes som tender litt A "retroaktivt"
på A-loken och därefter på B-maskinerna.
SJ hade nära kontakt med en tungviktare inom
det europeiska järnvägsväsendet, preussiska statsbanorna. För den 1909 öppnade färjeförbindelsen Trelleborg-Sassnitz delades anskaffningen av
vagnar (och färjor) upp på de båda länderna. I
Sverige hade också, som nämnts, preussarnas pi-

Såg man ett svenskt ånglok i drift under senare år, är det ganska sannolikt att det var en EIE2-maskin. Denna
ganska lätta åttakopplade typ .från 1907 med invändiga cylindrar och stavramar var mycket användbar. Nr 1454
byggdes av Motala 1919. NS.
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Preussiska P8 är
en av de klassiska
europeiska !oktyperna, ett universal/ok man kunde
möta i många
sammanhang.
Prototypen, byggd

onjärarbete med överhettningstekniken
följts uppmärksamt. Två framgångsrika
preussiska loktyper blev förebilder for
SJ. Först var det persontågslokomotivet
P8 (2C0, 1906), som stod modell for
SJ:s B-lok (1909). 1916 köpte så SJ in
ett antal av det tunga godstågsloket G8 1
(0D0), här kallat G, senare Ga, av vilket
en svensk version Gb tillkom 1920.
Att ställa förebilder och bearbetningar
bredvid varandra är ett utmärkt sätt att
tydliggöra guldålderns svenska lokstil.
De preussiska loken ser ut som montagearbeten, där färdiga delar hämtats ur
hyllorna och satts ihop. Påfallande är
de fyrkantiga sandboxarna bredvid den
runda ångdomen ovanpå pannan. Sotskåpet har större diameter än pannan.
Samordningen är svag, och detaljerna
verkar litet råa.
På de svenskbyggda loken syns det
att man arbetat igenom helheten och
lagt vikt vid det totala intrycket. Man
har sökt hålla nere antalet lösa detaljer.
Sandboxen ligger under gemensam kåpa
med ångdomen. Gb-loket har fatt B:s
panna med dess koniska sotskåpsfront,
som ger ett dynamiskt uttryck även åt
den tunga godstågsmaskinen. Däremot
är det bara B som fatt vindklyvarhytten,
av motsvarande form som på det tre år
gamla A-loket.
Vi ser hur en svensk lokstil tagit form,
enkel och ren i linjerna. Pannorna är cy-
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. d ns. ka, Belpa1re-e
. ldstad en 11co•·rekom1m
mer inte längre. Pannorna brukar kläs
med blåoxiderad blankplåt, något som
Michel Doerr från sin franska synpunkt
menar ge ett distingerat utseende. På Floket dras denna plåtklädsel till och med
fram över sotskåpet.
·· ocksa enkl a, svagt
Skorstenarna ar
.
k
d
l
koms a me e egant kurvad ans lutning till sotskåpet. Gångborden ligger
oftast högt. Kortare tendrar, vanligen
treaxliga, brukar vara av den klassiska
lådtypen. Boggitendrarna blev först av
Gölsdorf-typ, men med F-loket - som
skall behandlas for sig - kom 1914 den
halvcylindriska gondoltypen, och den
återkom i förkortad, treaxlig form på
SJ :s båda återstående egna beställningar, Gb år 1920 och ElO 1947.
Det är nog inte fel att utnämna Bloket till svenskt nationallok. Många
kom i kontakt med dess markanta
profil. Det hade talrika omisskännligt
svenska detaljer, från skorstenen ned
till ledarboggin med dess utvändiga lagring, med vindklyvarformerna av svensk
modell och den utvändiga Walschaertsrörelsen, och särskilt när det fatt Gölsdorf-tender hade det fina proportioner
och såg handlingskraftigt ut. Det var ett
lok som gjorde intryck.
Skall man söka något att Jämfora den
svenska lokomotivstilen med, så ligger
Italien bra till. Där finns en motsvaO
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av Schwartzkopff
1906, hade vindk!yvarform på hytten, vilket senare
ändrades. Denna
ursprungliga form
är emellertid sär~~i!t i_ntressant for
;amforelse med SJ-s
B , k fi• .,,_
-io , or VttF<et
PB
. •
var msptrationskälla. Foto
från Schwartzkopff
efter Doerr 1971.

Ledmotiv for
formgivningen av
Sj-s B-!ok (1909)
var styrka och
snabbhet. På denna grund var loket
väl genomarbetat.
Det forstärkte stilmotiven i A-!oket
på ett sätt som
återkom i många
foljande typer, som
bilderna visar. De
sista B-!oken byggdes for Västeråsbanan så sent som
1943-44. B 1138
på bilden levererades av Nydqvist &
Holm 1912. NS.

Det preussiska
godstågsloket G81
ansågs som mycket
lyckat och byggdes
i nära 5 000 ex,
sammansatta enligt den rationel/,a,
preussiska principen
''de/,a,r ftån hyl/,a,n ' . Det var ett
mycket kraftigt
lok, vars största
nackdel var hård
gång i spåret. Weisbrod, Muller &
Petznick, Dampflokomotiven
deutscher Eisenbahnen, Baureihe

41-49, 1978.
Förde/,a,ktiga leveransvillkor fick
SJ att köpa 20 lok
1918, här betecknade G, senare Ga.
En forsvenskad
version, Gb (192023), satte en
genomford stil på
den tyska konstruktionen med b/a,nd
annat B-panna
och gondoltender.
Jämforelsen säger
mycket om synen
på lokomotivet som
form. Bilden visar
SJ Gb 1451 i leveransutforande. NS.

Italienska FS 685
var mer av snälltågslok än S]' s B
men spe/,a,de en liknande roll av nationell ikon. 235 lok
byggdes 1912-26
De var fjrlinglok
med1850mm
drivhjul liksom
Uppsah-Gävles
snälltågsmaskiner.
Säkerhetsventilerna
är elegant dolda
bakom hyttgavelns
spets. Nr 685 175,
byggt av Breda i
Mi/,ano 1920, är
fotograferat av forf
på Roma Termini
1956

rande enkel renhet i linjerna, men med
en del andra särdrag. I södern klarade
man sig med mer öppna hytter. Vindklyvarvinkeln är något trubbigare. Skorstenarna är inte utförda i ett stycke utan
sammansatta, men konturen är liknande. Sandbehållaren ligger inte framför

eller bakom ångdomen utan omsluter
den koncentriskt. I hjulställningen dominerade från 1904 "il carrello italiano"
eller Zara-boggin, en variant på KraussHelmholtz-boggin som förenade en ledande löpaxel med första drivaxeln; det
var bara de magnifika Pacific-loken typ

19

Den talrikaste typen av
överhettade snälltågs/ok
på den svenska privatbanesidan blev H3, som
byggdes i 32 ex for olika
banor. Det började
med Bergslagsbanans
nr 59 från Nydqvist &
Holm 1910, här i den
karakteristiska tillverkarmiijön i Trollhättan.
Mellan olika serier
fanns små skillnader. På
de forsta Ej-loken hade
sotskåpet lutande front
och var något framdrageMver boggi,n. NS.
En av de fornämliga
loktyper som utvecklades ur H3:an var
Västeråsbanans snabba
godstågslok litt M3 med
samma panna och maskineri inklusive Deeleys
slidstyrning som SWB
fastnat for och som också
kom till användning på
Dalslandsbanans H3:or.
Elva M3:or byggdes, nio
av Nydqvist & Holm
med nr 641912 som
den forsta, slutligen två
av Falun 1920. NS.
- =-•
-

-#
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Ett allmänt intryck
av de sista årtiondenas ångloksbyggande
världen över är att
man strävat efter
underhållsmässigt rationella konstruktioner,
vilket brukar betyda
utvändiga tvillingmaskinerier. Sena
svenska lokomotivtyper
har diiremot for lättare
.. och snabbare maskiners
del gärna hållit fast vid
invändiga cylindrar,
medan tunga och starka
lok ofta byggts flercylindriga. Här är NässjöOskarshamns eleganta
Mogul-typ från 1931,
också byggd for BoråsAlvesta. Hos SJ kal/,ades
typen L5. NS.

690/ 69 l som hade tvåaxlig ledarö0ggi. Men som
helhet har själva stilkaraktären' mycket gemensamt med den svenska. Det självlliL-a italienska
nationalloket är snälltågsloket Gruppo 685 från
1912, ett Prairie-lbk (1 C 1), fyrling, något större
i dimensionerna än .B-loket.
Det finns också1 llkheter i utseendet mellan
svenska och tyska loU, främst sydtyska, även om
tyskarna för svenska1ögon alltidl H3irr problem
med skorstensformen. Också ungyrskl.a? lok med
vindklyvarformer och höga gång~md-illan räknas
till '.familjen.
De. svenska privatbanmm1s klassisMa1lok framför -andra är litt H3 (hossSjJsenare k'.alllt A6), ett
2C0 ,lättare än SJ:s A miH1B? från -börj~ utvecklat vid Bergslagsbanai:m U>lD ocH i därefter med
smärre variationer ansklaffiit av ett antal större
privatbanor. Det vaF en , mycket framgångsrik
konstruktion, det sistatÖetydelsefulla skottet på
den engelskinspirerade..: privatbanetraditionen
med invändiga cylintl±ar, låga gångbord och
små hjulhus .. Dalslamdsbanan skaffade H3:or
med något stöne panmr:och vindklyvarformer.
Ur H3'an utvecklades på 1920-talet Ostkustbanans )H och sedan Kalinarbanornas H 4 (hos
SJ A3 •; respektive A'5), båda med höga pannlägen 1och höjda gångbord. Generna från H3:an
fanns också i Stockholm-Västerås-Bergslagens
Consolidation-lok (IDO) litt M3 (hos SJ E6),
som ,visade sig vara ett utomordentligt universallok. Nils Ah1berg berättade att M3:orna ofta vid
Högtrafik sattes in i snälltåg och att det hände att
fch-arna glömde att det inte var en H3:a de hade
Ar 1919 gav Sveriges Allmänna
Exportförening ut
en 660-sidig bok
riktad till holländsk
publik under titeln
Zweden. I kapitlet
om SKF fanns den
här bilden, där kullagren fortfarande
.framhölls som del
av den avancerade
tekniken. Kontrasten mellan lokets
funktionella skönhet och den dekorativa ram det passats
in i ger en säregen
verkan.

under fötterna, och då drevs M3:orna upp i både
90 och 100 km/h - vilket gick utmärkt.
En ganska vanlig typ i litet mindre format, både
på SJ (litt L, 1904) och privatbanor, var Mogultypen (1 C0), som förekom både i gods- och persontågsvarianter. Höjd- och slutpunkt blev de
fyra lok för snabb persontjänst som Nohab 1931
byggde för Nässjö-Oskarshamn och Borås-Alvesta. Stilmässigt hade de en del gemensamt med
Kalmarbanornas ett år äldre H4:or. Efter förstatligandet kallades typen L5.

F-loket: SJ spelar i division 1
Den lokomotivtyp som i järnvägens guldålder
kring 1910 nådde högre status än någon annan var Pacific-typen, med axelanordning 2Cl.
Avsikten var att kombinera de tre drivaxlarnas
goda dragkraft med en stor eldstad och goda
gångegenskaper. Hjulställningen är i sig vackert
proportionerad, vilket inte utesluter att det var
möjligt att bygga fula Pacific-lok. Två sådana
ytterligheter är den belgiska typ 10 ( 1911) med
sin korta och tjocka panna, där sotskåpets front
är tillbakadragen till bakre boggiaxeln, och den
rumänska 231:an (1913) där drivningen tas på
första koppelaxeln så att cylinderpaket med sotskåp skjutits fram över främre boggiaxeln. Det
utesluter inte att loken gjorde god tjänst.
Men majoriteten, de som beundrades när de
drog de ofta internationella stora snälltågen, var
sköna maskiner. David Ross har i sin utomordentliga ånglokshistorik 'The Willing Servant'
satt rubriken "Express Elegance" på kapitlet

om Pacific-loken. Typen, ursprungligen amerikansk, kom till Europa 1907,
först på Paris-Orleans, strax därefter på
badiska statsbanorna. Axelanordningen
möjliggjorde inläggandet av en stor
eldstad, som ofta breddades ut över ramarna. Den tidiga Pacific-generationen
byggdes i allmänhet flercylindrig för att
få jämn gång även i höga hastigheter. I
Sydtyskland och Frankrike kombinerade
man överhettning och kompoundverkan
för att nå största effektivitet. Priset blev
högre underhållskostnader.
SJ :s Pacificlok, vars prototyp F 1200
kom 1914, ansluter sig närmast till den
sydtyska modellen och är enastående i
svenskt lokomotivbyggande. Det jämförs ofta med det wi.irttembergska Cloket, "die schöne Wi.irttembergerin",
från 1909, och det finns onekligen likhe-

ter i profilen, betonade genom hyttakets
strömlinjeformade neddragning mot
pannan, men i konstruktionen är skillnaderna stora. C-loket hade något större
panna men mindre maskineri och drivhjul, dubbla ramar och lägre gångbord.
Varje cylinder hade en egen slid, men de
var trånga och ströp lokets arbetssätt.
Carl Flodin, som konstruerade F-loket, valde i stället Vauclains balanserade
kompoundanordning med en gemensam
slid för varje par av hög- och lågtryckscylindrar. Svante Runberger antar att
det måste bygga på studier av danska Ploket, som hade samma system. Frågan
är då om Flodin verkligen förstått konstruktionen i detalj. P-loket hade 350
mm sliddiameter, medan F 1200 hade
endast 260 mm. Erfarenheter av dåligt
ångflöde gjorde att sliddiametern på de

Wurttembergska
statsbanornas
Pacific-lok
klass C (1909)
brukar jämforas
med S]'s F-lok,
men trots vissa
likheter i yttre
profil är skillnaderna stora såväl
i konstruktion
som i formgivning. Med sina
låga gångbord,
mindre drivhjul
(1800 mm
mot 1880) och
dubbla plåtramar gör den
sydtyska maskinen ett mindre
dynamiskt
intryck. Maschinenfabrik
Esslingen byggde
41 ex 19091921. Bild
ur Deutscher
Werkbunds
årsbok om industriformgivning
1914.

F-loket är format med enastående skicklighet som en skulptur i rena maskinformer, utan något inklädande skal.
Från främre buffertbalken stiger en "kraftlinje" upp mot skorstenen och tar stöd i de stora cylindrarnas motsatta
lutning. Eldstad och hyttak samverkar i en nedåtriktad välvning i kontrast mot gondoltendern. Vindklyvarformerna
ger ftamåtriktningen. Bilden visar F 1207. NS.
~
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seriebyggda loken ökades till 280 mm, vilket
också senare infördes på nr 1200. Vidare hade Ploken en tredelad asklåda, alltså även utanför ramarna, som gav bättre lufttillförsel till eldstaden.
F-loken utrustades efter hand likadant sedan de
kommit i dansk ägo 1937.
I andra detaljer låg F långt framme. Redan
från början var kolvsliderna försedda med Daros'
fjädrande smala tätningsringar. De styvare breda ringarna fanns fortfarande på badiska IVh
(1918-20), toppen av de tyska länderbanornas
Pacific-lok, men byttes ut under 1920-talet.
Ännu 1927 lät London, Midland & Scottish
bygga sina "Royal Scots" med de breda ringar
som Schmidt ursprungligen rekommenderat,
vilket ledde till att kolförbrukningen på grund av
ångläckage efter hand ökade kraftigt. Däremot
var F-lokens kullager på löpaxlarna en innovation som kom för tidigt. Ofta ses uppgiften att
kullagren bara fanns på F 1200, men alla elva
loken var utrustade med dem.
Svante Runberger menar att F-loken aldrig
kom fullt till sin rätt hos SJ. I konstruktionen
hade man sökt lägga sig vid fronten, "the state of
the art", men i trafiken kom loken aldrig att utnyttjas till sin fulla kapacitet. Det blev annorlunda när de elva loken sålts till Danmark och blivit
DSB litra E. I det danska slättlandskapet fick de
framföras med 100, senare 110 km/h, och de
blev uppskattade för utomordentliga gångegenskaper och god ångbildning. Frichs i Århus fick
1942-50 bygga ytterligare 25 lok efter de svenska ritningarna, och därmed blev F/E-loken Europas mest långlivade Pacific-konstruktion, med
36 år mellan första och sista levererade exemplar.
I dansk järnvägstrafik gjorde de en mycket stor
insats, även i godstågstjänst under senare år.
Lokomotivet som skön konst

Frågan om ett visst lokomotiv är vackert eller
ej har många trott sig kunna besvara genom att
ställa upp några enkla schablonregler, till exempel att skorstenen bör sitta mitt över främre löpaxeln eller ledarboggins centrum, och så se efter
om loket följer dessa regler. Men då har man
förenklat frågan till det absurda. Ett stort lokomotiv kan också ses som en skulptur där det gäller sådant som balansen i helheten, relationen till
delarna och mellan dem inbördes i proportioner
och former, och frågan om hur starkt maskinens
dynamik uttrycks. Det intressanta blir till slut

om konstruktören förmått smälta samman de
tekniska villkoren med sådana formsynpunkter
i en övertygande syntes, så att man kan tala om
ingenjörskonst.
Pacific-loken är utmärkta studieexempel, och
inte minst F-loket. I dess frontparti finns en stigande linje från buffertbalken upp till skorstenen, och den tar stöd i de stora cylindrarnas motsatta lutning. Baktill skapas en liknande balans
mellan de nedåtriktade välvningarna i den stora
eldstaden och det mjukt anslutande hyttaket,
som motvägs av gondoltenderns vattentank.
Om jag minns rätt kallade Alvar Lenning, en av
de betydande männen i svensk designhistoria, i
tidskriften Industria någon gång kring 1950 Floket för "ett av de förnämsta arbeten som gjorts
inom industriell formgivning". David Ross använde karakteristiken "an engine of considerable
presence", vilket kan återges ungefär med "ett
lokomotiv av imponerande gestalt" .
Vid svenska postverkets 300-årsjubileum 1936
utgavs en vacker frimärksserie, där 40-öresmärket
visade ett postförande tåg. Man skulle kunnat
vänta sig att den moderna tekniken här skulle
fatt representeras av ett elektrolok, men det är
ett omisskännligt F-lok som kör fram, även om
konstnären inte varit helt säker på detaljerna.
Denna paradbild presenterades oaktat att alla Floken då var avställda sedan föregående år. Den
unika Pacific-maskinen höll sin höga status i
det allmänna medvetandet och levde kvar som
legend.
Till svenska postverkets
300-årsjubileum 1936
utgavs en serie om tolv
frimärken tecknade av
professor Olle Hjortzberg.
40-öresmärket med järnvägspostens motiv skall
utan tvivel foreställa ett Flok, även om konstnären inte varit säker på detaijerna.
Bilden vänligen tillhandahållen av Erik Hamberg,
Postmuseum.

Flercylindriga snälltågslok på privatbanorna

Ett första försök blev Malmö-Ystads två Hanomag-byggda fyrcylinder-kompound Atlantics
från 1907-08. De var försedda med Pielocks
överhettare och skrotades snart som misslyckade,
varför experimentet blev betydelselöst.
Uppsala-Gävle intog en tätposition bland
svenska privatbanor, vilket manifesterades när
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Med sina två
fyrcylindriga kompoundlok litt Ba nr
25 och 26, byggda
av Nydqvist &
Holm, pl,acerade
sig Uppsa/,a-Gävle
i en tätposition
b/,and svenska
· järnvägar (inte
bara privatbanor)
när det gällde
snälltågsmaskiner.
De foljande fyrlingloken nr 30 och 31
(1917), 32 och 33
(1926) skilde sig
endast obetydligt i
utseendet. NS.

man 1913 från Nydqvist & Holm skaffade sina
första fyrcylindriga snälltågsmaskiner. Det var två
kompoundlok med axelanordning 2C0, lite Ba.
Ofta har de betecknats som föregångare till SJ :s
F-lok, men skillnaderna är rätt stora. Ba-loken
hade "divided drive", där de invändiga högtryckscylindrarna drev på första axeln och lågtryckscylindrarna på andra. Varje cylinder hade
egen slid. Drivhjulsdiametern var 1850 mm,
liksom på de Falubyggda snälltågsloken. Loken
hade stavramar och var vid sin tillkomst de mest
utpräglade moderna snälltågsmaskinerna på de
svenska privatbanorna. De hade utmärkta gångegenskaper i hög fart, överlägsna SJ:s B-lok som
blev oroliga över 80 km/h. Stilmässigt var de ganska lika dessa.

Loken blev mycket uppskattade, men UGJ fann
underhållskostnaderna på grund av kompoundsystemet höga, vilket gjorde att man beställde sina
följande snälltågslok av motsvarande typ (lite Bb)
som fyrlingar, två stycken 1917 och två 1926.
Det blev Sveriges enda fyrlinglok. I allt övrigt var
Ba- och Bb-loken lika varandra och gick i samma
tjänstgöring. De var UGJ:s stolthet.
När Nohab fick beställningen på Bergslagsbanans stora snälltågslok lite H3s (fyra exemplar levererade 1927-29), är det tydligt att man
körde vidare i samma spår. EJ-loken kunde dock
fa större dimensioner, frigjorda från de begränsningar som gjort UGJ-loken litet kompakta i
utseendet. Nu blev resultatet en trillingmaskin,
alltjämt med stavramar, där alla cylindrar driver
Upprustningen av
Bergs/,agsbanan
kring 1930 tog sig
också uttryck i nya
och större lok, de
mest imponerande
privatbaneloken i
' Sverige. Snälltågsloken litt H3s visar
k/,art arvet från
Uppsala-Gävles
fyrcylindermaskiner, fastän det här
rör sig om trecylindriga. Nydqvist
& Holm (numera
Nohab) byggde nr
110-112 1927,
nr 118 två år
senare.
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Som ett motstycke
for godstrafik till
H3s fick Bergslagsbanan .från Falun
1930 de tre M3sloken 119-121,
med samma maskineri. NS.

på första axeln. H3s (A8 hos SJ) blev ett mycket
ståtligt lok, men uppenbarligen var det inte problemfritt. Enligt Nils Ahlberg var cylindrarnas
utloppskanaler för trånga, vilket ströp maskinen
vid försök till forcering (se Tåg6/l974).
Det finns ett givet internationellt jämförelseobjekt med den här familjen av snälltågslok, och
det är den preussiska S 10-gruppen. Den första
typen, introducerad 1910, var en fyrling med en
förstorad PS-panna. För att ta bättre ekonomi
och prestanda gick man - trots viss motvilja från
banförvaltningens sida - över till en fyrcylinderkompound, S 10 1 , som byggdes i två versioner,
1911 och 1914 års typer. Slutligen kom en trillingversion, Sl0 2, likaså 1914, i syfte att ta lägre
underhållskostnader och bättre acceleration vid
många uppehåll. Slutomdömet blev dock att
kompoundloken var de bästa i tung snälltågstjänst med långa stationsintervall - intressant att
ställa bredvid svenska bedömningar.

Flercylindriga godstågslok
Tre familjer av trecylindriga godstågslok skapades för olika svenska järnvägar, med litet differentierade ändamål.
Tunga malmtågsmaskiner utvecklades på Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds båda banor
Oxelösund-Flen-Västmanland och Frövi-Ludvika, 19 31 sammanförda under beteckningen
TGOJ. OFWJ skaffade 1913 från Nohab Sveriges första trillinglok, senare kallade litt M3
(0D0). För Frövi-Ludvika byggde Nohab 1927
en tankversion med samma dimensioner på maskineriet, M3a (0Dl). Året efter utvecklades för
Nora Bergslag ett motsvarande lok som fick en
ledande löpaxel och axelanordning lDl (nr 16),
varefter Motala fick överta ritningarna för att
1929 bygga två likadana lok för Nässjö-Oskarshamn (senare SJ N5). Sista steget i serien blev
OFWJ:s tenderlok M3b (0D0), 1929, större i
formatet både i panna och maskineri, men enligt

Preussiska banforvaltningen byggde
sina snälltågs/ok
av SJ 0-typerna
som fjrling-, kompound- och trillingmaskiner, vilket
kan ge en intressant
jämforelse med
UG]- och Ej-loken. Här är SJ 01,
fyrcylinderkompound av 1914 års
typ. lykort.
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Sveriges forsta trecylinderlok blev de
fem malmtågslok
som OxelösundFlen-Westmanland lät bygga hos
Nydqvist & Holm
1913-1926 De
kallades senare litt
M3 och var lätt
igenkännliga på
sin "engelska" skorsten med markerad
krans. NS.

Halmstad-Nässjö
var en av de järnvägar som aktivt
bidrog till den tekniska utvecklingen.
Efter att 1922 ha
köpt fyra trecylindriga 1D0-lok från
Hanomag skaffode
man1931-36 en
något forstorad
2D0-typ från Nohab som visade sig
mycket användbar
och efter forstatligandet 1945 stod
modellfor Sj:s egen
El 0 med vissa
modifikationer,
som rullager och
gondoltender. NS

Nässjö-Oskarshamns två stora
trecylindriga tanklok nr 30 och
31, hos SJ sedan
kallade N5, var
utvecklade ur
OFW]:s M3:or
men byggdes av
Motala, som fltt
överta ritningarna
från Nohab. NS.
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Ahlberg med samma problem som H3s i form av
trånga utloppskanaler.
Halmstad-Nässjö gjorde också betydelsefulla
anskaffningar av åttakopplade trecylinderlok.
1922 köpte man från Hanomag fyra IDO-lok,
lite M (senare kallade G 10; hos SJ blev de E8)
som syns ha varit inspirerade från Västeråsbanans M3:or - HNJ:s förste maskiningenjör
Walter Betts var bror till T.G. Betts på SWB.
De båda loktyperna var mycket lika i dimensioDe större järnvägarna ägde talrika små
växellok som ofta
hölls vid liv länge
genom successiva
ombyggnader och
blev något av historiska dokument.
Både Sj-s Ke-lok
och danska DSB:s
F gick tillbaka på
tenderlokstyper
från 1870-talet.
Tankloksversionerna
togform 1889-90
(Danmark) och
1902 (Sverige), och
nyanskaffeingar och
moderniseringar
pågick sedan mycket
länge (sista leverans i
Danmark
1949!).
....~.,,..__~---"'°"~,.;;.;·

nerna, och den viktigaste skillnaden var som sagt
cylinderantalet. Ett av loken byggdes 1932 om
till tanklok efter grannbanan NOJ:s goda erfarenheter. HNJ fortsatte med en litet förstorad,
Nohab-byggd 2D0-typ, Mb (senare G 12, hos SJ
E9) som anskaffades i sex exemplar 1931-36 och
blev utomordentligt lyckad. Det blev ett universallok som också kunde användas i tunga persontåg. Typen blev direkt förebild för SJ:s näst
sista egna ånglokskonstruktion, ElO (1947), till
det yttre lätt identifierbar på gondoltendern av
Gb-typ.
Dimensionsmässigt ganska nära O FWJ :s
M3b, men med något större panna, byggde Falun 1930 Bergslagsbanans M3s på basis av snälltågsloket H3s. Det var en Consolidation-typ
(IDO), som med sin ledande löpaxel gick litet
bättre i spåren än OFWJ-loken och användes i
de tunga godståg som BJ:s banupprustning nu
gjort möjliga.

Tanklok
Växelloken är för resenärerna en oskiljaktig del
av stationsmiljöerna. Vi som reste i Danmark på
1950-talet upplevde överallt DSB:s små livliga
F-lok med sin ålderdomliga profil, höga smala
skorstenar och Allans utvändiga slidstyrning
med sina excentrar. Typen byggdes 1898-1949
och gick tillbaka på en engelskbyggd typ, ursprungligen tenderlok, från 1873. Varför ändra
på det som fungerar bra för sitt ändamål?
Även SJ:s växellokstyper var av respektabel ålder. De små pigga sexkopplade Ke-loken, sedda
även i lokaltågstjänst, hade införts 1902, men
deras stamtavla gick likaså tillbaka till tenderlok
på 1870-talet (lin K). För tyngre växling, ursprungligen på Malmbanan, anskaffades 1900
de åttakopplade N-loken, men typen visade sig
snart passa utmärkt för bangårds- och hamnväxling även längre söderut och blev välkänd över
Sverige så länge ångdriften varade.
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Tanklok for tyngre linjetjänst var en typ som kunde bli aktuell där man körde tung last på relativt korta b'ansttii:eh-:or. I Nordamerika var typen i princip okänd; där användes i stället tenderlok som växellok. Svenska godståg~tanJ!liJl
var ofta sekundärt tillkomna, antingen utvecklade ur tenderlokstyper eller ombyggda .från sådana lok. Den intteo..;santaste och mest imponerande specialskapelsen var Uppsala- Gävles litt L 1D 1 med invändiga cylindrar, byggg,!avu
Motala i 3 ex 1917 (nr 27-29). Loken var av tekniskt intresse med samma Z--formade vevaxelkonstruktion .'S0mpftå
F-loket och visade sig lika användbara i tungpersontågstjänst som i stora godståg. Hos SJ blev de litt N2. NS:'.
De moderna lokaltågs/oken blev övervägande sexkopplade tanklok med axelanordning 1Cl och utvändiga cylindfmr
Från olika privatbanor kom åtskilliga variationer på temat efter hand in i S]'s lokpark. Avvikande var S]'s eget P
lok .från 1914, 1 C2 med invändiga cylindrar, en användbar och långlivad typ. Störst, snabbast och elegantast blev
dock Sb (senare 52) med samma hjulställningftån 1917, byggt for 90 km/h och större aktionsradie- en konstruktion i en klass for sig. Här är Sb 1306.från Motala.

J·
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Som en miniatyr av Sb verkade OFW]:s S3, byggt 1915-36 av Motala i åtta exemplar, vartill sedan kom fyra lok
till två skånska banor (Landskrona-Lund-Trelleborg samt Ystad-Eslöv). Typen är värd att uppmärksammas som en
modern fyrkopplad maskin med livligt arbetssätt i lätta och snabba tåg.

Av tanklok för linjetjänst har en del godstågsmaskiner redan berörts. Särskilt intressanta är
Uppsala-Gävles tre Motala-byggda, innercylindrade I-lok från 1916, Sveriges största tanklok,
som blev kraftfulla universallok även användbara
i persontågstjänst (hos SJ N2). För persontrafik
över medellånga distanser byggdes SJ:s litt S, länge
kallade Sa (1C 1), en typ som varierades med skiftande dimensioner på många privatbanor. Större
och snabbare var det eleganta Sb (senare S2), som
Motala 1917 byggde för SJ som ett 1C2 med utgångspunkter i E-lokets panna och B-lokets drivhjul och boggi. För liknande tjänst, men i lättare
format, byggde Motala 1915 OFWJ:s fyrkopplade litt S3 (1B2), senare också inköpt av ett par
skånska banor och hos SJ kallat W2.

Smalspår
Smalspårsnätet, med en rik uppsättning spårvidder, var en betydande del av den svenska järnvägsmiljön. Småbanorna använde mestadels tanklok,
men de stora systemen, som Västgöta- och Roslagsbanorna, använde sig mycket av tenderlok
som såg ut som förminskade normalspårslok.
Den intressantaste loktypen på 8 91 mm spår var
Dala-Ockelbo-Norrsundets tre starka Malletlok (0CC0), som byggdes 1910 av Atlas i Stockholm och tjänstgjorde till ångdriftens slut. För
den smalaste spårvidden, 600 mm, fick Motala
1894 fram en mycket lyckad loktyp, först som
lBl, på 1910-talet förstorad till lCl och kompletterad med överhettare. I övrigt fanns många
lok inköpta från Tyskland med i bilden.

Turbinloken

Viktigaste referenser

Den mest självständiga svenska insatsen i 192030-talens ångloksbyggande blev turbinloken.
Den historien är så speciell och dessutom väl
beskriven av Bernt Forsberg (2001), att jag inte
går in på den här. Det räcker att konstatera att
TGOJ:s tre Nohab-byggda M3t-lok var en liten
del av den svenska lokscenen så länge ångdriften
varade.
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Något av en legendarisk plats på svenskt smalspår (891 mm) intog de tre Malletloken på Dala-Ockelbo-Norrsundet, byggda 1910 av Atlas i Stockholm. Ett Malletlok har dubbla maskinerier i kompoundverkan där högtrycksmaskineriet ligger fast i en bakre ram, medan lågtrycksmaskineriet arbetar i en främre boggi. Den tunga trafiken på
den kurviga banan bemästrades med glans av loken så länge ångepoken varade, fram till 1960-talet.
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Ragnar Höjer

Något om transporter inom Göteborgs
hamnområde med VGJ vagnspråmar
Upprinnelsen till dessa pråmar och denna pråmdrift är egendomligt nog mänsklighetens svaghet
för brända och destillerade drycker. Det förhåller sig nämligen så, att Carnegie porterbryggerier
något av de första åren järnvägen varit öppen för
trafik - alltså i början av 1900-talet - fann det
alldeles för besvärligt att med dåtida transportmedel transportera sina varor ända från bryggeriet, som herrarna kanske vet ligger helt i andra
ändan av staden, till lämplig plats, varest lastning
å smalspårig vagn var möjlig, på den tiden nere
vid Lilla Bommen. Detta förhållande gjorde sig
särskilt gällande för transporter till Västergötland - närmast städerna Lidköping, Skara och
Mariestad.
Bryggeriet ordnade i alla fall saken så, att i en
gammal pråm av den öppna typen lades stockar
mellan relingarna, och stödde man under dem
på mitten och bad sedan järnvägen, om inte den
kunde låta spika räls på dessa stockar, så att vagnar kunde placeras på pråmen. Förvaltningen
svarade, att det gick den gärna med på och utlovades dessutom en anordning för vagnarnas
påsättning på och ilandsättning från pråmen.
Efter detta var alltså järnvägsdriften till sjöss
ett fullbordat faktum . Det visade sig, att det hela
var så lyckat, att redan ett par år efter skaffade sig
järnvägen två stycken heldäckade pråmar. Iden
till dessa pråmar och driften med desamma hade
alltså Carnegiebryggeriet givit, men själva utformandet av driften med ett flertal pråmar har
utarbetats av förre stationsinspektoren vid VGJ
Göteborg, sedermera trafikinspektören vid järnvägen K.A. Nilsson.
Det var kanske på den tiden inte så helt ställt
med underhåll och skötseln av farkosterna, så
Väsrgötabanans vagnpråmar i Göteborgs hamn har berörts
. tidigare årgångar av Spår men här kommer en utförlig
JCh dessutom trevlige skriven information. Den bygger på
~tt föredrag på ett möte med Sveriges enskilda järnvägars
ngenjörsförbund 1945, som sedan trycktes i förbundets
'Vleddelanden som nr 210. Vi vill påminna järnvägsfors<arna om denna alltför lire utnyttjade källa som finns be:kriven i Spår 1995. Artikelns illustrationer var emellertid
nte möjliga att reproducera utan bilderna här kommer
rån Sveriges Järnvägsmuseum.

ibland hände det faktiskt, att pråmar inte med
innehåll utan med det som fanns ovanpå dem
- järnvägsvagnar - sprungo läck och skyndsammast fingo uppsöka närmaste tillgängliga nödhamn, Det lär t. o. m. ha hänt, att flytetygen
icke hunno in i hamn, utan har vagnarna blivit
offrade till flodguden och sedermera fatt bärgas
och lyftas ur djupet. Vid sådana tillfällen lär vår
förre chef, överstelöjtnant Nyström, uttryckt sitt
ogillande över »de förb. nilssonska ekorna». Men
det var på den tiden.
Utvecklingen har gått framåt även på detta
område, och de första pråmarna ersattes snart
av andra pråmar, dessa liksom de tidigare helt
byggda av trä.
Men innan vi gå vidare att förtälja om och visa
pråmarna och anordningarna för deras lastning
och lossning, vill jag bara nämna ett par ord om
anledningen till' den uppkomna pråmdriften
och hur densamma är upplagd.
Då det ligger varje trafikföretag varmt om hjärtat att på bästa sätt betjäna sina kunder, fann VGJ
ganska snart i anordnandet av en pråmtrafik ett
lämpligt transportmedel, som underlättade lastningen och lossningen av gods direkt från smalspårig vagn hos sådana kunder, vilka icke hade
direkt förbindelse med smalspårsnätet, och vilka
eljest skulle åsamkas dryga kostnader för transporter å bil, båt eller genom omlastning från vagnar av olika spårvidder. Vidare åsyftades givetvis
genom anordningen att tillföra förvaltningen
transporter inom dess trafikområde, vilka eljest
på grund av lastnings- och lossningssvårigheter
med säkerhet skulle kommit annat trafikföretag
eller annat trafikmedel till godo. - Med å pråmar
placerade järnvägsvagnar ombesörjes vagnslastgodssändningar till eller från fartyg vid kaj eller
på redden eller eljest platser inom hamnområdet,
dit VGJ ej har egna spår. Att detta förfaringssätt
bringat kunderna en avsevärd lättnad beträffande
transportbekymren förstår nog var och en.
När sedermera pråmantalet växte till sin nuvarande numerär upptogs allvarligt till diskussion möjligheten av att förvaltningen utöver
pråmarna även skulle anskaffa en bogserbåt för
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dessas förflyttningar. Så blev emellertid inte fallet, utan överenskommelse träffades med ett
bogseringsbolag, att detta liksom tidigare skulle
sköta ifrågavarande transporter. En bidragande
orsak härtill var, att det fanns kunder, som själva
önskade ombesörja bogseringen, varför i sådant
fall endast vagnar och pråmar ställdes till förfogande.
Bogseringen kan givetvis inte ske avgiftsfritt,
utan debiteras kunden en del av bogseringsavgiften, vilken utgår enligt följande:
1
vagn per pråm
10:- kr.
2
»
» »
14:- »
3
»
» »
15:- »
Avgifterna äro för tillfället ökade med 50 %.
Beställning av vagnar till hamnområdet sker genom fraktgodsexpeditionen, och har beställaren
endast att meddela önskat antal vagnar och destinationsplatsen. Några extra utgifter för pråmen
har alltså kunden ej. Det enda han far betala är,
som tidigare nämnts, del av bogseringsavgiften.
En icke ringa fördel erbjuder vidare pråmtrafiken kunderna, i det att vid lastning från fartyg
direkt i vagnar å pråm betalar godsemottagaren,
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enligt gängse bestämmelser gällande för lastning
resp. lossning från fartyg till fartyg inom hamnområdet, endast halv hamnavgift.
Förvaltningen har vidare allt gods - med en
del smärre undantag - lastat å eller i vagnar, försäkrat till ett max.belopp av 20.000:- kronor.
Järnvägens egen materiel såväl pråmar som vagnar äro däremot icke försäkrade.
De största utnyttjarna av pråmarna torde för
tillfället vara Siporexfab riken, som ligger ett stycke
upp efter älven, kvarnen »Tre Lejon» i trakten av
Eriksbergs varv, samt Centralföreningen ute på
Marieholm. Eljest trafikerar pråmarna hamnen
från dess inlopp upp till Kungälv.
Åren 1939 och 1944 transporterades på pråmarna c:a 40000 resp. 30000 ton vagnslastgods,
motsvarande ungefär 5000 resp. 3500 stycken
vagnar.
Som ett kuriosum och som exempel på förslag
till transporter med pråmarna kan nämnas, att
Falkenbergs järnvägar år 1925 inkom med en
förfrågan, om en av våra pråmar kunde fa disponeras för transport av en av dem i Tidaholm beställd motorvagn från Göteborg till Falkenberg.

Falkenbergsbanan är även den smalspårig. Detta
var en förfrågan som förvaltningen måste lämna
negativt svar på, emedan pråmarna icke anses
lämpliga för transporter i öppen sjö, och därför
icke få lämna Göteborgs hamnområde.
Men vi återvända till bilden vi ha framför oss.
Den utvisar Carnegiepråmens närmaste efterföljare, den tidigare omtalade heldäckade träpråmen, vilken jämte fyra efterföljare till omkring
åren 1920-28 voro med och ombesörjde pråmtrafiken.
Pråmen kunde ombord taga tre stycken vagnar och hade en totallängd på 21 meter och en
bredd på 5, 1 meter. Den var helt byggd av trä
med botten, sidor och däck av 3" ekplank och
bottenstockar och stagband av dim. 201 0x225
mm. På bottenstockarna voro i pråmens hela
längd upplagda bäddar som rälsunderlag. Pråmarna reparerades och underhöllos å järnvägens
egen verkstad, intill vilken en mindre slip var anordnad. Denna typ av pråmar gick som sagt sin
undergång till mötes under åren 1920-28 och
ersattes successivt av pråmar i järnkonstruktion.
Tro nu för allt i världen inte att pråmarna helt
förintats. Den sista pråmen såldes 1928 till en
tjänsteman vid järnvägen, och för densamma
byggde han och en kollega icke mindre än tre
stycken hus, samt - förtäljer historien vidare sålde spik för 103:- riksdaler. - Några av de andra
pråmarna såldes likaledes, och sedan åtminstone
några av dem sänkts på havets botten användas
de numera såsom bryggor, varav en skall finnas
ute vid Hjuvik. Detta blev, om jag så får säga, ett
mera ärofullt öde för en gammal pråm.
Omkring år 1920 började de första järnpråmarna att levereras. Antalet pråmar har under
årens lopp stigit till tio stycken. De lasta 45 ton
eller liksom föregångarna tre stycken vagnar, och
ha en längd över allt på 22,5 meter och en bredd
på 5, 1 meter. Djupgåendet är vid tom pråm 0,23
meter och vid lastad pråm 0,65 meter. Spant och
däcksbalkar äro i vanligt profiljärn, och är hela
pråmen nitad. Under däck äro anordnade två
långskeppsvägare, vilka uppbära skenorna, som
i akteränden äro uppböjda till en stoppbock. På
däcket finnes ytterligare 14 stycken beslag med
dubblingsplåtar för vagnarnas fasthållande, fyra
beslag för lyftning av pråmen vice dockning eller
dylikt, samt ringar för bogsering och pållare för
förtöjning. Avvisarelisten, en detalj på pråmen
som kanske utsättes för den största påkänningen

och slitaget, går med mindre avbrott runt hela
pråmen och upptar stötarna efter de icke så milda behandlingarna som herrar bogserbåtsskeppare hava förmågan att utsätta pråmarna för.
Ja, medan vi är inne på skadegörelsen av pråmarna och den efterföljande reparationen så kan
jag berätta en liten lustig episod. För ett par år sedan fick jag den stora äran att övervaka skötseln
och underhållet av pråmarna - en sak som då var
helt överflyttad till något av varven i Göteborg
eller dess omgivning, på grund av att vi vid egen
verkstad varken hade tid eller plats att syssla med
sådant arbete. Min första kontakt med sådant
varv inleddes med ett litet hörfel eller misstag
av varvsledningen, mycket kanske föranlett av
det marina arbetet jag blivit ålagd, men under
samtalens gång och i kommande korrespondens
titulerades jag mariningenjör i stället för maskiningenjör.
Anordningen för vagnarnas ombordtagande å
pråmarna har genom tiderna haft olika utseenden och konstruktioner. Från en fast punkt i land
har en rälsbrygga av olika utseenden på ett eller
annat sätt fällts ner mot pråmen. Så har t. ex. anläggningen skett med i en över spåret uppbyggd
bock fästade taljor, med vilka bryggan höjdes och
sänktes. Alla dessa olika varianter hava emellertid
kasserats och ersatts med nu i funktion varande
anordning. Principen för densamma har utarbetats av vår baningenjör Högberg, i samråd med
Götaverken, vilken firma för övrigt nedlagt ett
mycket gott arbete på pråmarna och vad därtill
hörer.
Vad som huvudsakligen framkallat ändring av
de gamla förfaringssätten vid lastningen och lossningen av pråmarna är framförallt de variationer
i vattenståndet, som kunna uppstå. Totalförändringen kan uppgå till över två meter. Att under
sådana förhållanden från en fast brygga ombesörja lastningen resp. lossningen av pråmarna
stötte ofta på stora svårigheter.
Med detta för ögonen framställdes en bro vilken i princip arbetar enligt följande. Brons ena
ände är lagrad och rörlig kring ett på land anbringat centrum. Den andra änden vilar å en i
vattnet fritt flytande ponton, vilket innebär, att
den å bron anbringade rälsens fria ände ständigt
har samma höjd över vattenytan. Denna höjd är
så avvägd, att en obelastad pråm fritt kan införas i sitt läge under bron. Med en i bron rörlig
motviktsvagn belastas pontonen så, att den33

samma sänker sig i förhållande till pråmen, och
sammankoppling av pråm och bro kan äga rum.
Låsningen av pråmen vid bron sker sedan genom
en spännanordning, som enkelt kan manövreras
av en man.
Med denna anordning för lastning av pråmarna emotsågs redan i begynnelsen, att vissa
svårigheter skulle uppstå under vintertid med rådande isförhållanden. Det har emellertid i praktiken visat sig att farhågorna icke besannats, och
en bidragande orsak härtill är de i dessa vatten
rådande strömförhållandena.
Det har under den tid anordningen varit i bruk
endast inträffat två gånger, att pråmtrafi.ken under en dag eller så måst upphöra på grund av att
pontonerna frusit fast, eller pråmläget frusit till.
Däremot har givetvis under svårare vintrar, då
hamnen varit isbelagd, pråmtrafi.ken icke kunnat genomföras.
Det pråmläge, där dessa hastigt beskrivna anordningar finnas, är beläget vid Säveåns utlopp
i Göta älv. Ett av detta läge förorsakat mindre
välkommet extra arbete utgör de anhopningar
av slam och dylikt, vilket medföljer vattnet från
framförallt Gullbergsån, ett vattendrag, som utmynnar i Säveån omedelbart före dennas utlopp
i älven. Detta slam m. m. framtvingar nämligen
ofta renhållning av vattnet, samt föranleder att
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åtminstone vart fjärde år muddring i pråmläget
måste företagas.
Pråmläget ger plats för införning av två stycken
pråmar åt gången, men då det ofta förekommer
större anhopningar av dessa är anordnat ett pålverk en bit utanför pråmläget, där såväl lastade
som olastade pråmar förtöjas i väntan på plats
vid pråmläget.
Innan vi helt lämna denna beskrivning av VGJ
pråmtrafik, såsom varande ett led i den kundtjänst förvaltningen strävar åstadkomma, vill jag
endast i kompletterande syfte nämna en annan
förvaltningens åtgärd att tillmötesgå kundernas
krav på en snabb service. Detta gäller anskaffning och ibruktagandet av ett 40-tal normalspåriga vagnar, med vilka vi även syfta att nå sådana
kunder, vilka icke ha tillgång till smalspårsbana.
Vagnarna, vilka icke må lämna Göteborg, utsättes i samband med den allmänna växlingen
till kunder vid det normalspåriga spårsystemet,
och gå sedan för dessa kunders räkning till eller
från vår omlastning, där omlastningen av godset
sker utan kostnader för kunden. Den avgift växlingsrörelsen betingar uppdelas på kunden och
förvaltningen. För att underlätta omlastningen
hava vissa av vagnarna försetts med kontainers
- en åtgärd som visat sig synnerligen ändamålsenlig.

Stig Svallhammar

Den oslagbara Roslagsbanan
I Spår 1998 återfinns en artikel med namnet
"Den oslagbara Roslags banan". Den var tänkt att
översiktligt skildra Roslagsbanans överlevnad in
i modern tid. Att de södra delarna finns kvar efter sjuttiotalets tunnelbanehysteri i stockholmstrakten är närmast ett mirakel. I dag - tolv år
efter det att den första artikeln publicerades - har
Roslagsbanan utvecklats till en av landets modernaste järnvägar. Tanken är att följa upp vad som
hänt sedan sist.
I arbetet med artikeln har jag sökt upp tre personer, vilka på ett eller annat sätt varit inblandade
i Roslagsbanans nuvarande liv och framtida status: Lars-Henrik Larsson, trafikchef vid banan,
Jörgen Larsson, säkerhetshandläggare och Thomas Fylkehed, trafikplanerare vid SL.
Good old days?
När vi sitter i Lars-Henrik Larssons trädgård i
Ormsta och ser de blå tågen susa förbi, kan jag
inte låta bli att tänka på den skakiga resa Roslagsbanan varit med om sedan sextiotalet. På den tiden var det nog inte många som kunde föreställa
sig att någon smalspårsbana i landet skulle finnas
kvar efter 1975, inte ens Roslagsbanan. Egentligen är det ganska mycket som hänt de senaste
femtio åren - vad som är sig likt kan man likväl
fråga sig. Lars-Henrik berättar:
- Den har ju förändrats en hel del. Det är ju så
att man har dragit ned. Förr skulle tåget stanna
och så skulle man morsa på "stinsen", det skulle
lastas in litet resgods och så skulle folk prata med
konduktören. Konduktören skulle stänga alla
dörrar och så skulle det åkas. Det är en minut här
och där. Det drogs ned ganska rejält, bland annat
Kaj Hagström drog ju ned. Förr stod tågen och
väntade och nu ligger de gärna på litet undertid.
Sedan har vi litet uppsamlingsheat här och där,
dit tågen inte kommer så sent, där det blir ganska
"rätt" tid igen.
Lars-Henrik Larsson började sin järnvägskarriär som konduktör vid Saltsjöbanan, blev lokförare och senare tjänsteman vid SLs tunneldistrikt.
Han återvände till järnvägen och började vid
Roslags banan 1979. Han blev sedan kvar i olika
positioner, bland annat som förare, lokledare

och personalutbildare, innan han gick över till
SLi Bansystem för att arbeta med säkerhetsfrågor
1998. Detta år blev ett ödesår för Roslagsbanan,
eftersom det var första gången som trafiken gick
ut på anbud. SL:s eget dotterbolag, SL Tåg AB,
som dittills drivit trafiken på banan förlorade
upphandlingen.
- SL Tåg lämnade anbud, men det var väl inte
riktigt meningen att ett SL-företag skulle kunna
vinna, vad jag förstår. Det var Linjebuss som fick
uppdraget att fortsätta trafiken.
Hagströms beska medicin

Grunden till den nya trafikföringen på Roslagsbanan hade lagts under nittiotalet av den dåvarande vd:n för SL Tåg AB, Kaj Hagström, som
hade en karriär som trafikinspektör och operativ chef vid Lidingöbanan bakom sig. Han var
kanske ingen järnvägare men väl trafikman, och
möjligen var det en driven syn på lokaltrafik som
gjorde honom till en nydanare vid en järnväg där
verksamheten bedrevs som den "alltid" bedrivits
- på gott och ont.
- Kaj Hagström påstår att han fick iden när
han var ute och tränade på Lidingö. Själva iden
var ganska genial: att köra betydligt mer till en
lägre kostnad genom att trimma omloppen. Där
hade det varit problem, menar Lars-Henrik och
fortsätter:
- När de nya vagnarna levererades började man
bli orolig för att man hade beställt för många.
Det var 101 vagnar beställda och det var helt och
hållet efter de gamla normerna. Och så kommer
Kaj Hagström och gör allting mycket effektivare.
Då blev man osäker: "Hur skall vi göra med alla
vagnar?" Kaj ville köra allting som trevagnssätt,
så han utökade i stället - det var väldigt listigt.
Kaj Hagström såg till att man byggde nya
mötesstationer i Ormsta och i Hägernäs. Sedan
byggdes dubbelspåret ut till Galoppfältet - det
skulle egentligen ha gått till Viggbyholm, men
man kortade av det och fick därigenom loss
pengar för att bygga en ny mötesstation i Hägernäs.
- Det gynnade hans syften bättre. Det var litet
glädjekalkyl över tidtabellen. Inget ont om Kaj
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men han var ju gammal spårvägsdirektör. På Lidingöbanan går det snabbt att vända spårvagnar
- man hade ju vändtider i Gåshaga på en minut
i rusningen!
Genom omläggningen med tätare trafik fick
man ut fler "kresu-poäng", vilket används inom
landstinget och SL vid nyttokostnadskalkyler. 1
Det fanns pengar tillgängliga för kollektivtrafik
från den så kallade Dennisöverenskommelsen
om stockholmstrafiken och Roslagsbanan fick
nu loss drygt 600 miljoner kronor för investeringar. Pengarna kunde användas för byggandet
av nya mötesstationer, vilket ledde till att man
fick tre tåg i timmen i stommen plus tre snabb tåg
i rusningen. Detta betydde i princip sex tåg i timmen, med andra ord nästan tiominuterstrafik till
Åkersberga och Vallentuna.
- Detta var en kolossal förbättring jämfört
med förr när det var två tåg i timmen, i vissa
fall bara ett tåg. Tidtabellen var litet optimistisk,
för tittade man på graferna som gjordes upp så
låg "spetsen" inte vid Hägernäs, utan strax norr
därom. Det var litet undertid och svårt att hålla
tidtabellen i vissa lägen, menar Lars-Henrik.
Även Jörgen Larsson minns tydligt ledarskiftet
på Roslagsbanan när Björn Dalborg, som inte
1. Kresu = Kollektiv restidsuppoffring handlar om resenärens värdering av den upplevda restiden, ett slags viktat
värde som kan användas i samhällsekonomiska kalkyler.

var en person med praktiska erfarenheter från
trafikverksamhet, ersattes av Kaj Hagström:
- Det var väldigt speciellt med Kaj Hagström.
Det var säkert folk som inte tyckte om honom,
men man måste säga att det är han - och delvis
Roland Svensson - som har räddat banan. För
hälften av personalen fick han dubbelt så mycket
tågtid, brukar jag säga.
- Han slimmade verksamheten, helt enkelt?
- Ja, jag tycker att han slimmade för mycket
ibland. Man kunde inte komma in till honom
och säga: "Vi måste ha en förare- och en konduktörsreserv ifall något händer!" - "Varför då?",
svarade han. "Vill man så kan man!" - det var ett
typiskt uttryck från honom. Man måste ha saker
med sig om man skulle prata med honom - man
kunde inte bara komma in och påstå någonting
utan att ha det grundat, berättar Jörgen.
- Han måste i mångt och mycket ha varit
Dalborgs motsats. Även om han nu hade hållit
på med spårvägar större delen av sitt liv, så hade
han ju ändå sysslat med trafik - han var ju trafikman?
- Han hade ett intresse av att fa det att fungera och han fick ju verkligen det här på fötter. Jag
kommer ihåg förr när man körde de gamla rundgångstågen till Österskär till exempel, då kom
man dit, gjorde rundgång och hade tjugo minuter
på sig och gjorde bromsprov. Sedan hade man ju

Så här såg Djursholmsbanans tåg ut under flera decennier. Foto Lennart Ameen i Stocksund 1959.

/
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en kvart på sig, man köpte glass ... Plötsligt med
de nya tågen skulle man vända på fyra minuter!
Alla sa: "Det går inte - det går inte!" Det är ju
sårbart, men det gick! Han var till och med själv
där och klockade, berättar Jörgen Larsson.
Det var i högsta grad en slimmad tidtabell som
infördes och Jörgen påpekar att detta var på den
gamla tiden, då spårläget inte var det bästa. Genom dessa åtgärder fick man jämn trettiominuterstrafik på Österskärslinjen med möte i Rydbo
- före dess var intervallet 20-40-20.
- Skall man vara litet elak kan man väl säga att
detta fick Roslagsbanan - låt vara att den gamla
personalen var både duktig och kvalificerad - för
sina synder. Järnvägsfolk är ju ett konservativt
släkte och det som Hagström genomförde hade
väl, enligt min mening, aldrig kunnat genomföras "inifrån" i den gamla organisationen?
- Det hade det nog inte gjort, replikerar Jörgen.
Kaj Hagström lyckades skapa den nya tidtabell
som gjorde att SL övertygades om att för en avsevärt lägre kostnad kunde man fa mycket mer
trafik. Därmed framstod Roslagsbanan som ett
alternativ till en utbyggd tunnelbana till Täby
- detta fattade nog inte Hagströms belackare,
menar Jörgen.
-Att man kunde fa stopp på SL-kolossen med
tunnelbanebygget till Täby är fantastiskt, konstaterar Jörgen Larsson.
Kaj Hagström och Roland Svensson gjorde
utan tvekan ett bra jobb med tidtabellen. Denna
utvecklades senare av Christer Göransson, vars
stora förtjänst var att han fick tidtabellen att fungera mer smärtfritt, menar Lars-Henrik Larsson.
Den nya tidtabellsstrukturen från Hagströms
dagar lever kvar i förädlad form. Den har inneburit mycket positivt för banan - kanske räddat
den från nedläggning - men den har också en
klar baksida: Tidtabellen bygger på att ingenting
hänger upp sig. Ett enda signalfel gör att hela tidtabellen spricker, vilket är bekymmersamt, men
det är så man räknar i dag: Infrastrukturen skall
utnyttjas fullt ut! Så lyder tidens mantra.
Vad har hänt sedan 1998?

När jag skrev den förra artikeln för tolv år sedan, pågick heta diskussioner om att bygga ut
Roslagsbanan till Rimbo igen. Det hade bildats
en opinionsgrupp, som under namnet "Tåg till
Rimbo" agiterade för återupptagen tågtrafik. Tra-

fiken på sträckan Kårsta-Rimbo hade lagts ned
av SL 1981, men banvallen lämnades kvar som
spårreservat inför en framtida återuppbyggnad.
Om detta var en eftergift för opinionen eller om
en framtida utbyggnad av banan var något som
dåtidens politiker i Norrtälje kommun verkligen
trodde på, kan vi bara spekulera kring. Hur har
det gått med detta ärende - återutbyggnaden till
Rimbo - undrar jag och formulerar min fråga:
- Det fanns ju en förening där som var aktiv
och jag tror att SL Tåg AB, den dåvarande tågoperatören, ville bygga ut, men beställaren SL ville
inte. Björn Dalborg, som då var på SL:s huvudkontor och representerade beställaren, trodde ju
inte på det här med Rimbo. Kaj Hagström och
SL Tåg tyckte däremot att man kunde merutnyttja personal och fordon när tågen ändå stod
overksamma vid vändningen i Kårsta (när artikeln skrevs men inte nu). Det blev ju aldrig någon
återupptagen trafik till Rimbo, trots ett positivt
principbeslut i landstinget. SL ansåg att det var
omöjligt att "räkna hem" ett nytt spår till Rimbo
- nyttan var negativ i jämförelse med fortsatt busstrafik. Detta var för tolv-tretton år sedan - hur ser
man på frågan i dag, Lars-Henrik?
- Kaj Hagström hade förstås rätt. I den dåvarande tidtabellen - och det är den vi fortfarande
har - står tågen en dryg halvtimme i Kårsta. På
den tiden hinner man köra till Rimbo och tillbaka, men det bygger naturligtvis på att man har
nuvarande tidtabell. Men en förutsättning är att
Norrtälje kommun är intresserad - och kommunen har inte varit intresserad, berättar LarsHenrik och tillägger:
- Sedan kan man ju fundera på om Norrtälje
kommun inte förstår att det är en modern Roslagsbana eller om de tänker sig att det är den
gamla som körde 50 kilometer i timmen. Det är
mycket möjligt att det är så, men just nu känner
jag att det inte är någon som driver frågan, förutom föreningen i Rimbo. Det krävs nog en drivande kraft för att den skall komma till stånd.
Gamla vagnar - eller nya?

Sparsamhetens knappa stjärna lyste svagt ännu
på åttiotalet och när man anskaffade den generation vagnar som rullar på dagens Roslagsbana,
präglades investeringen av snålhet. Det satsades
på förhållandevis klena motorer och kravet var
att kunna köra den nya materielen tillsammans
med den gamla. "Lappa och laga-principen" låg
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Resenärer i Täby
centrum. Foto
(båda) Lars-Henrik Larsson.
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i botten för mycket av det som gjordes då, banan
fick inga högplattformar - det var för dyrt och
krångligt - och så vidare.
- Det finns ett intressant förkapitel:sL:s dåvarande vd Ingemar Bäckström hade tydligen sagt
att: "Måste man verkligen köpa nya vagnar?" i
samband med att 1983 års beslut togs. "Kan man
inte rusta upp de nuvarande?" Då tog man in en
av de gamla grindvagnarna och tittade närmare
på den. Man tog bort plåtarna för att se hur stort
upprustningsbehovet var - det var vagn 892 för
övrigt. Det var ett förfärligt resultat, för vissa av
de bärande bjälkarna hängde i beslagen. Man bad
mig att komma ut för att ta bilder. De bilderna
sändes faktiskt till politikerna i SL:s styrelse, berättar Lars-Henrik Larsson, och fortsätter:
- Bland annat kunde man se varför ett av
fönstren inte gick att öppna: fönsterhissen hade
rasat samman innanför plåten. Naturligtvis tog
man ner plåtarna ibland vid revisioner, men den
här vagnen var extremt dålig visade det sig. Men
genom att man nu gjort detta och vagnen behövdes i trafik åkte man på att rusta upp den, så
just 892 var i väldigt bra skick. Den hade många
bärande bjälkar utbytta, skrattar Lars-Henrik.
Historien med SLJ Bp 892, som alltså inte var
så fräsch som SL:s dåvarande vd hade hoppats,
bidrog till att SL bestämde sig för att köpa nya
vagnar. Det finns uppgifter om att det gavs order
uppifrån om att de nya vagnarna inte fick bli för
lyxiga, uppgifter som i dag är svåra att verifiera.
Vagnarna skulle byggas helst för 60 km/h, men
specifikationen kom sedermera att bli 75 km/h.
Roslagsbanan tvingades rusta upp gammal materiel till dess att de nya fordonen levererats. Det
talades länge om att man skulle behålla de bästa
individerna ur den gamla vagnparken, men "grönvagnarna'' försvann snabbt. Berodde detta på de
äldre fordonens status eller på att man hade för
många av de nya så att de gamla inte behövdes?
- Det fanns ett upprustningsbehov och det
fanns ingen föryngring av vagnparken. Det hade
inte levererats någon ny motorvagn sedan 1962.
Man hade hoppat över en hel generation fordon
och man hade fortfarande vagnar från 1906 och
1908 i trafik. När man sedan tog ett beslut att
rusta upp, bestämde man sig för att rusta upp alltihop på en gång - att skaffa en massa nya vagnar,
så många att det täckte hela behovet. Samtidigt
var men medveten om att det fanns ett behov av
att snabbt byta ut de allra äldsta vagnarna.

- Vilka uppfattar du som de sämsta vagnarna
som gick i trafik på slutet och som man ville ha
bort först?
- De var de äldsta personvagnarna - jag tror
att man gick rätt mycket på revisionsdatum och
sådant, berättar Lars-Henrik.

UBp som blev "bupp"
En av de första större åtgärderna Roslagsbanans
ledning och SL vidtog efter 1983 var att ta fram
en serie manövervagnar för att underlätta tågföringen vid banan. Lars-Henrik Larsson berättar:
- För att klara trafiken med de allra äldsta
fordonen - motorvagnarna började bli dåliga
- konstruerade man de där manövervagnarna.
De byggdes om från personvagnar och var en
sorts övergångslösning för att spara dragkraft. Så
mycket dragkraft sparade man aldrig, men man
hade litet bättre reservkapacitet på det sättet.
Man slapp släpa omkring en massa "rävar" till
Hägernäs - man kunde köra trevagnståg i stället och dessutom vända mycket smidigare. Det
var ju en klar arbetsmiljövinst att man slapp göra
rundgångar, menar Lars-Henrik.
Egentligen var det inte något radikalt med
manövervagnsdrift- sådan hade införts vid Saltsjöbanan redan på 1910-talet- men vid Roslagsbanan var det något nytt. Med illa dold glädje
konstaterade Roslagsbanans dåvarande ledning,
att man hunnit före "storebror SJ". Efter åratal
av utredande saknade Uppsalapendeln fortfarande manövervagnar och fick dras (!) med tidskrävande lokrundgångar ett tag till. Men manövervagnar vid Roslagsbanan var ändå något nytt
och obeprövat för myndighets-Sverige:
- Dåvarande järnvägsinspektören Avander
trodde inte att det gick att skjuta mer än två vagnar med de koppel som fanns. Därför bestämde
man sig för att bara skjuta två vagnar och att i
stället ha ett system med manövervagnar åt båda
håll. Man körde "femvagnsbuppar", som det
kallades. 2 Det blev ett komplicerat system med
norr- och södervända "trevagnsbuppar", berättar
Lars-Henrik.
- Ni körde alltså: manövervagn + passvagn +
2. Det roliga var att manövervagnarna kallades "buppar"
och tåg med manövervagn för "bupptåg". Det berodde på
att när den första manövervagnen littera UBp levererades
hade den fatt fel littera - BUp - och vagnarna kom därför
att kallas "buppar".
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motorvagn + passvagn + manövervagn, vad jag
kan minnas? Lars-Henrik nickar instämmande:
- Ja, så var det. I lågtrafik hade man alltså motorvagnen i ena änden och sedan mellanvagn och
manövervagn. Så kom man in till Stockholms
Östra vid rusning för att koppla till den andra
delen. Det fungerade bra på papperet, men då
kunde man drabbas av att man kom in med
en felvänd "bupp", för vissa var norrvända och
andra södervända. Då var det spännande att vara
lokledare när det blev förseningar och man fick
försöka räkna ut hur man skulle fa allting rätt
igen, säger Lars-Henrik.
Jag talar med Jörgen Larsson, numera alltså säkerhetshandläggare vid Roslagsbanan, som började vid banan 1976, 19 år gammal. Även han
hade förmånen att fa vara med om den gamla
epoken och övergången till ny materiel.
- Ja, "bupparna'' kom först. Det var ju speciellt
att man bygger om 18 vagnar till manövervagnar. Det var inget som främjade motorvagnarna, för de kördes sönder i och med att de gick i
mitten och slirade. "Femvagnsbuppar" med en
motorvagn i mitten - förarna hörde inte längre
motorvarvet. De hade ju amperemätare, men det
gick inte ändå, menar Jörgen Larsson.
Vi kommer att uppehålla oss vid den mellanperiod som rådde under några år innan de nya
motorvagnarna hade levererats. För att vinna
tid lät Roslagsbanans ledning, tillsammans med
tillverkaren Hägglund & Söner i Örnsköldsvik,
ta fram en mindre serie personvagnar som skulle
kunna användas tillsammans med den äldre materielen.
- De första var 306-310, därefter kom 301305 och sedan 311-332. 3 Jag vet inte varför just
306-310 kom först, men det var de fem vagnar
som fick den gamla utrustningen. Övriga mellanvagnar var inte byggda för att gå som passvagnar, berättar Lars-Henrik Larsson.
För att fa enhetligare tågsätt valde SLJ att
måla om de fyra större elektroloken från SRJ :s
mörkgröna till SL:s ljusblå kulör, så att de bättre
matchade de nya passvagnarna, som var lackerade i tunnelbanans blå/vita färgsättning.
- När man hade tre blå passvagnar och ett lok
- det var fantastiskt. Dels var vagnarna så lätta,
så du kunde fa fin acceleration, dels var det fin
3. Vagnar som från början levererades med 300-nummer
fick med tiden nya nummer i 800-serien eftersom SL råkat
placera dem i bolagets serie för spårvagnar typ A30.
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broms på dem. Det är nog det bästa tåg jag kört:
"Lok och tre blåa ... ", säger Jörgen Larsson, närmast lyriskt.
Jörgen berättar att de blå vagnarna ibland
gick blandade med de gröna vagnarna, vilket såg
märkligt ut. Vi kommer i vårt resonemang fram
till att dessa lokdragna tåg aldrig gick med manövervagnar.
- Nej, det var fyra personvagnar som också
var anpassade: 927, 928, 929 och 930 - de fyra
senaste "Norrtäljepassen". De hade också nya typen av värmekabel så där körde man tågsätten
blandat i början. Problemet var att de nya vagnarna hade fiberblock och fick en annan bromskurva, menar Lars-Henrik.
De var således inte helt oproblematiskt att
blanda vagnar med olika bromsblock, eftersom
vagnar med traditionella gjutjärnsblock lätt kunde fa hjulslag om de gick i samma tåg som vagnar med fiberblock. Tiden med blandad materiel
blev kort och de fem passvagnarna, 306-310,
sändes tillbaka till Örnsköldsvik för att byggas
om till mellanvagnar, en ganska kostsam provisorielösning kan tyckas.
De nya motorvagnarna

År 1990 var det dags för leverans av de första
exemplaren av de nya motorvagnarna, vilka även
Mock-up som byggts i trä i Malmö, for att visa hur mellanvagnarna är tänkta. Foto Lars-Henrik Larsson.

X1op 224 som sändes till Motala for reparation. Foto Mikael Ek.

de byggdes av Hägglunds i Örnsköldsvik med
elektrisk utrustning från den tyska tillverkaren
AEG. De två första vagnarna av littera X1op var
numrerade 201 och 202. Leveransen skedde på
normalspåriga överföringsvagnar och det var det
sista uppdraget för rampen på "Östra''. Spåret
från Albano är sedan några år tillbaka rivet och
i framtiden far man tänka sig andra transportlösningar.
- När de blå vagnarna kom var jag med rätt
mycket under provkörningen. Man var osäker på
om de skulle kunna påverka signalsystemet - man
har ju en växelströmsutrustning i vagnarna. Vi
provkörde dem alltid på en sträcka som var isolerad från den övriga banan. Då hade man dels
verkstadsspåret, som var elektriskt isolerat, dels
körde man på kvällar och nätter mellan Åkers
Runö och Österskär. Där var jag själv med som
provforare - det var litet roligt. Vi gjorde alla möjliga tester. Då fick vagnen inte gå för egen maskin,
utan den drogs ut av loket "Grisen'' och så hade vi
personal som åkte med i den blå vagnen.
Det var bara de två första vagnarna som testades så ingående. Lars-Henrik berättar att man vid
något tillfälle tog en äldre motorvagn, X3p 36, i
stället för loket Bap 3250 "Grisen" för att dra
provvagnen.
- De tyska ingenjörerna tyckte det var väldigt
roligt att åka ut med 36-an och vid något tillfälle
pajade 201 i Åkersberga. Då kunde jag med viss
skadeglädje gå och hämta 36-an och så släpade vi
hem den nya vagnen!

När sedan serieproduktionen kom igång blev
provkörningen mer rutinartad. Så småningom
kunde man sätta samman ett trevagnssätt - med
motorvagn+ mellanvagn+ manövervagn - som
kunde provköras på hela nätet. Vintern 1991 var
svår med stor vagnbrist - de gamla vagnarna blev
knappast friskare med åren, särskilt när det var
mycket snö, berättar Lars-Henrik.
- Då råkade jag nämna för dåvarande trafikchefen: "Kan du inte fa till att vi kan köra med
de nya blå vagnarna?"
Det hände inte så mycket mer det, menar LarsHenrik, inte förrän Leif Broberg- som var ingenjör vid Roslagsbanan och den som skötte testerna
- kom och sa: "Vad har du nu ställt till med?"
Då hade det bestämts att de nya vagnarna skulle
köras i ett insatståg, det så kallade griståget. Man
fick i all hast skapa övergångsbestämmelser och
tåget fick bemannas av någon av banans instruktionsförare. Det väckte viss uppmärksamhet när
det nya tåget kom första gången, berättar LarsHenrik Larsson. Föraren kunde dessutom kommunicera med passagerarna genom en högtalaranläggning - bara fyrtio år efter att SJ rälsbussar
försett med motsvarande utrustning.
Den gamla vagnparken mönstras ut
I samtalet med Jörgen Larsson slås jag av att den
gamla materielen försvann relativt snabbt. Från
början, när de nya tågen anskaffades, sades det
från ledningen sida att man skulle behålla modernare fordon som motorvagnarna X7p och
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X9p samt personvagnar med stålkorg. Dessa fordon skulle användas som insatståg, men så blev
det inte riktigt:
- Plötsligt var det bara blått - "träburkarna"
försvann ju direkt och en stod avställd i Kårsta,
"rävar" stod i Stupet4 ••• och de började skrota
dem på Mörby verkstad. Passvagnar skickades
iväg till olika museiföreningar - det gick otroligt fort, menar Jörgen.
Det beklagliga med de gamla vagnarna var att
Mörby verkstad på slutet inte längre ersatte trasiga fönsterrutor. I stället tog man reklamskyltar
i papp för att täcka hålen. Verkmästare Kroon
gjorde säkert sitt bästa men saknade resurser att
hålla vagnarna i presentabelt skick.
Jörgen Larsson, som var utbildad lokförare
men vid tidpunkten för de nya vagnarnas ankomst hade börjat arbeta som trafikledare,
berättar att alla gamla förare fick en veckas utbildning på den nya materielen. Det var otillräckligt, så normalt sett klarade förarna inte av
att göra någon större insats om det hände något - det var många fel i början och tågen blev
stående.
ATC införs på Roslagsbanan 2004
En viktig händelse vid Roslagsbanan - och den
yttersta förutsättningen för dagens omfattande
trafik - var införandet av automatiskt tågstopp,
ATC. 5 Det diskuterades redan på 1990-talet,
men genomfördes inte förrän än bit in i detta
århundrade.
- När Roslagståg tog över trafiken 2003 fanns
inte ATC, men vi önskade att det skulle bli, för
det kändes ju inte bra att sitta och köra denna
trafik utan någon som helst övervakning. Då
hade SL handlat upp ett system från Ansaldo
som verkade rätt bra, och vi fick vara med om att
utforma symboliken på skärmarna. Vår önskan
var att det skulle vara enkelt, konstruktivt och
samtidigt väl anpassat. Det är i hög grad användarvänligt. Senaste året har vi haft litet bekymmer med systemfel och liknande. Tillsammans
med Ansaldo utreder man vad det är som händer, berättar Lars-Henrik.
ATC blev således fullständigt genomfört på
Roslagsbanan 2004 och det hela skedde förvånansvärt friktionsfritt. Domedagsprofeterna
4. Stupet kallades uppställningsspåret nedanför Banken,
parallellt med normalspåret vid Stockholm Ö.
5. ATC= Automatic Train Control.

42

hade sagt: "Nu kommer vi inte att kunna hålla
tidtabellen!", men så blev det ju inte alls.
- Vi visste att tidtabellen var litet "tight",
men jag hörde till dem som trodde att det skulle
kunna gå. Som utbildare var jag rätt noga med
hastigheterna och jag hade noterat att de flesta
gick att hålla. Ofta handlar det inte så mycket
om hastighet, även om förarna gärna vill påskina
det: Det handlar om att köra effektivt. Jag tycker
nog att det går att hålla även den "hagströmska''
tidtabellen.
När ATC skulle införas kom diskussionen om
Näsbyparklinjens framtid upp igen. Från SL:s sida
fanns krafter som ville se en nedläggning eller i alla
fall en ändring av trafikeringen, så att resenärerna
skulle byta tåg i Djursholms Ösby till en särskild
pendelvagn. SL ville helst inte satsa pengar på att
utrusta Näsbyparkslinjen för ATC.
- Och då skulle inte Näsbyparkslinjen fa ATC,
utan tågen skulle fa gå där i 50 km/h fram och
tillbaka. Det var en del protester och det menades att detta var första steget mot en nedläggning.
Det kan nog säga att det var, men det stoppades
ju. Det var väl Elwe Nilsson (M), SL:s dåvarande
ordförande, som talade om för landstingspolitikerna vad de skulle tycka i frågan. Därmed blev
linjen kvar, konstaterar Lars-Henrik.
Tyvärr måste man konstatera att resandet på
Näsbyparkslinjen har stagnerat, vilket hänger
samman med de kringliggande bostadsområdenas "förgubbning". Trafikomlandet är ganska begränsat för framtida byggande, om man nu inte
väljer att bygga bostäder på den mäktiga golfbana som korsas av linjen. Blotta tanken anses
nog bland djursholmarna vara lika hädisk som
att svära i kyrkan.
- Nej, jag tycker ju själv att Näsbyparkslinjen
inte har så oerhört många resenärer. Det är ju
synd att Täby kommun inte bygger så mycket
- och när man byggt har man byggt för äldre
människor.
Upprustningen på sjuttio- och åttiotalen
- Du kommer förstås ihåg den första epoken när
det verkligen var "lappa och laga'' som gällde, när
man byggde "bupparna'', och när Roslags banans
lade in nya växlar för 30 km/h i huvudtågväg i
Djursholms Ösby. Då var det verkligen primitivt, men ändå - att det hände en del . . . Vad
minns du av denna epok, när det just hade vänt?
Jag ställer frågan till Lars-Henrik Larsson.

- Om jag minns rätt var det 1991 man lade in
spåret vid Freskati - det var avstängt länge. Man
lade in 50-kilos räls på "spikspår", eftersom det
inte gick att fa tag i betongslipers för smalspår.
Det var ett bekymmer, för man var tvungen att
använda underläggsplattor som inte var avsedda
för den rälsen och fick borra ett särskilt hål. Det
har gjort att det har varit svårt att fa spåret att
ligga still, framför allt i kurvorna. Rälerna strävar efter att räta ut sig och man far väldigt vassa
skarvar. Det spåret rustades upp förra sommaren
igen! Det har alltså rustats upp två gånger efter
upprustnings beslutet.
Under många år sköttes det så kallade upprustningsarbetet på järnvägen genom att tågtrafiken stängdes av och ersättningstrafik med
buss. Kanske kan man tycka att SL missbrukade
ordet upprustning, eftersom det man egentligen
gjorde var att man bytte litet slipers. Den verkliga upprustningen startade för ett femtontal år
sedan, då man började lägga in helsvetsade räler på betongslipers. Upptakten var dock något
skakig och en del av de arbeten som gjordes för
snart tjugo år sedan har fatt göras om under senare år.

Vid sidan av nyanskaffningen av rullande materiel var uträtningen av linjen vid Stocksund
en av nittiotalets stora händelser. Efter mer än
ett halvsekels diskussioner byggdes äntligen en
dubbelspårig bro över Stocksundet och samtidigt
drevs en tunnel genom Sikrenoberget. Därmed
slapp man äntligen S-kurvan och "flaskhalsen"
vid Stocksund, vilket gav tågen en körtidsvinst
på upp till två minuter.
- Tidigare räknade vi med 10-11 minuter till
Djursholms Ösby från Stockholm och nu har vi
8 - det är kanske litet snålt, för det blir ofta 8½.
Det är en betydande förbättring, intygar LarsHenrik Larsson.
Omläggningen vid Stocksund medförde att en
ny station fick anläggas, vilken på många sätt ligger bättre till än den gamla. En omläggning som
skett under senare år är sammanslagningen av
hållplatserna Freskati (sic!) och Universitetet till
en ny trafikplats i ett bättre läge vid Lilla Frescati.
- Inför upprustningen frågade projektledarna
på SL om vi hade någon uppfattning om att man
skulle göra något speciellt. Då sade vi att man
borde slå ihop Universitetet och Freskati och
lägga den nya trafikplatsen där den faktiskt ham-

Spårarbetet på sträckan Universitetet-Älkistan är nästan klart och trafiken skall inom kort återupptas efter sommaravstängningen 2009. Den nya plattformen vid Universitetet anläggs. Foto Lars-Henrik Larsson.
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nade. Det kändes väldigt positivt att man frågade
oss, menar Lars-Henrik.
Vi konstaterar att det känns tillfredsställande
att hållplatsfrågan vid Universitetet och Freskati
äntligen fatt sin lösning efter femtio år eller kanske ännu längre.
- Det är så mycket nu. Jag upplever det som
så märkligt att nu händer så mycket på en gång.
Bron över Åkers kanal, som var så risig, rostig
och eländig - tågen körde i 40 km/h över bron i
alla år - ersattes förra året av en ny bro. Det är ju
fantastiskt: Nu kan man ju rusa in i Åkersberga
med 80 km/h. Nu f°ar bron en "tvilling", som
man bygger precis bredvid. Plötsligt kunde man
bygga två broar, eftersom man skall ha dubbelspår in i Åkersberga.
Tidtabellen lever vidare

Vi kommer tillbaka till den tid då SL Tåg AB förlorade upphandlingen och Roslagsbanan gick över
till Linjebuss. Jörgen Larsson tror att detta måste
ha varit en av Kaj Hagströms svartaste dagar.
När SL Tåg AB 1998 hade förlorat upphandlingen och ansvaret för driften av Roslagsbanan

gick över till Linjebuss, följde några skakiga år.
Den nya entreprenören hade uppenbara svårigheter med att fa grepp om verksamheten.
- Det gick ju fullständigt utför där, alltså! säger
Jörgen.
Orsaken skall ha varit att Linjebuss hade lagt
för lågt anbud. Plötsligt infördes ett system med
obetalda raster, vilket järnvägsfolket inte var
vana vid. Man började med snäva vändningar
och mycket tomkörningar. Personalbristen blev
besvärande och Jörgen berättar hur trafikledarna fick tjänstgöra utan hjälp med personalledningen. Efter ett par års kaos, med bland annat
inställda tåg, började personalen drabbas av allvarlig utmattning. De tre arbetsledarna på trafikledningen "gick in i väggen" efter varandra.
Jörgen Larsson, som hade sagt till sig själv att
han skulle kämpa på, gick till slut i väggen även
han, tvingades överge "det sjunkande skeppet"
och börja arbeta med säkerhetsfrågor på SL. Han
menar att alla som jobbade vid Roslagsbanan då
för tio år sedan kan intyga hur illa det var. Connex tog över Linjebuss verksamhet och försökte
rätta till, men det var för sent - SL hade tröttnat

Dubbelspåret mellan Galoppfoltet och Viggbyholm anläggs sommaren 2010. En ny viadukt har byggts for att eliminera plankorsningen med Bergtorpsvägen i bakgrunden. En provisorisk bro ligger i det nya dubbelspårets läge och
banans enkelspår flr där.for slingra mellan upp- och nedspårslägena. Foto Lars-Henrik Larsson.
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Den upprustade banan norr om Täijö i januari 2010. Planer finns att exploatera området i .framtiden och genom
dalgången kommer kanske en trafikled, Svinningeleden, att dras ftam. Foto Lars-Henrik Larsson

och ville ha ny upphandling. Åren mellan 1998
och 2003 förefaller som litet av en förlorad tid
för banan och dess personal.
- Många talar om Connextiden med en rysning, avslutar Jörgen, som menar att den nya
entreprenören Roslagståg blev litet av en frälsare
i nöden för Roslagsbanan och dess personal.
Vi kommer tillbaka till tidtabellsdiskussionerna och konstaterar att dagens entreprenör, Roslagståg, förvaltar en tidtabell som kom till under
denna tid, även om man givetvis har utvecklat
den. Lars-Henrik Larsson:
- Vi hittade ju en del nya lösningar. Vi har lagt
in en del nya snabbtåg, så det är betydligt fler
tåg. Sedan kom ett politiskt beslut som har gett
oss mer pengar för banan, att bygga fler mötesspår. Nu ska man bygga mötesspår på linjen till
Lindholmen och till Åkersberga - det fanns ett
politiskt tryck att man ville se en förbättring till
2010, berättar trafikchefen. (Nu verkställt.)

SL satsar på infrastrukturen
I den senaste omgången görs satsningar på
Roslagsbanan i storleksordningen två miljarder
kronor. En som på senare år varit engagerad i

utbyggnaden av järnvägens kapacitet är Thomas
Fylkehed, trafikplanerare vid SL:s huvudkontor.
- Vi har gjort en förstudie för dubbelspårsutbyggnad på Roslagsbanan och arbetet att
bygga ut dubbelspår är gjort i två etapper. Jag
har varit inblandad i förstudien etapp II. De här
förstudierna berör olika sträckor på Roslagsbanan. Det börjar med att man har rustat upp i
stort sett hela banan, menar Thomas och lägger
till att upprustningen av Näsbyparksgrenen förra
sommaren var en av återstående sträckorna.
Dubbelspårsutbyggnaden har varit prioriterad
efter ett beslut i SL:s styrelse om att förbättra
kapaciteten på banan, menar Thomas Fylkehed
och beskriver den uppdelning i etapper som tillämpats:
- Etapp I i förstudien skulle möjliggöra 15minuterstrafik i rusningen. Där har man koncentrerat sig på sådant, dubbelspårsutbyggnad
och andra åtgärder, som behövs för att man skall
kunna köra styv 15-minuterstrafik med regelbunden tidtabell. Etapp II inriktade sig på en
fortsatt spårutbyggnad som skulle kunna möjliggöra regelbunden 10-minuterstrafik på grenarna
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mot Vallentuna och Åkersberga. Samtidigt innebär etapp II ett helhetsgrepp kring kapaciteten
på hela banan och medför en översyn av såväl
plankorsningar som stationer och tekniska system, tillägger Thomas.
Planeringen har skett i nära samråd med trafikutövaren Roslagståg, och Lars-Henrik Larsson
berättar hur man under förstudiens gång identifierade vilka sträckor som borde få dubbelspår
för att skapa en tydlig förbättring:
- Vi föreslog att man skulle bygga ett mötesspår i Kragstalund. Det ligger precis mellan
Ormsta och Visinge. Körtiden Ormsta-Visinge
är 15 minuter, vilket betyder att vi med ett mötesspår i Kragstalund kan köra varje kvart under
dagtid till Vallentuna.
För Österskärlinjen fördes ett liknande resonemang. När korsningen med Bergtorpsvägen
i Täby blir planskild förlängs dubbelspåret från
Galoppfältet till Viggbyholm. Den sträcka som
då ligger 15 minuter längre ut på Österskärslinjen är Åkers Runö-Åkersberga. Där pågår i skrivande stund ett intensivt dubbelspårsbygge.
Är det då tänkt att man i framtiden skall trafikera Roslagsbanans båda huvudlinjer med 10minuterstrafik ända ut till ändstationerna Österskär och Kårsta? Thomas Fylkehed svarar:
- En möjlighet är att köra tiominuterstrafik till
Ormsta och färre tåg till Lindholmen och kanske halvtimmes- eller timmestrafik sista biten till
Kårsta, som idag. Trafikutökningen är ju främst
söder om Lindholmen och i synnerhet söder om
Ormsta. Sista biten från Åkersberga till Österskär får inte heller samma turtäthet - det blir inte
lika många tåg där som mellan Åkersberga och
Stockholm.
Thomas Fylkehed betonar dock att det inte
på något sätt är beslutat om tiominuterstrafik - kanske blir det andra prioriteringar i den
framtida trafiken, exempelvis fler "snabbtåg" för
resenärerna längre ut i systemet.
Som situationen ser ut idag blir det ingen fortsatt dubbelspårsutbyggnad ut till ändstationerna
Kårsta respektive Österskär, menar Thomas Fylkehed:
- Det behövdes inte, eftersom alla tåg inte ska
fortsätta, som vi ser det nu. Man har inte bestämt
någon tidtabell, utan vi har bara tittat på ett antal
olika möjliga tidtabeller och hur man behöver
bygga ut banan för att möjliggöra dem. Vi har
också räknat på vilka tidtabellsupplägg som ger
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flest resenärer och sett att ett av uppläggen är
bättre än övriga.
Han betonar dock att man i förstudien inte
sagt vilken trafikering som skall gälla, men man
bygger ut dubbelspår för att det bästa alternativet
skall kunna tillämpas. Näsbyparkslinjen får inte
någon ny dubbelspårssträcka, eftersom trafiken
sannolikt inte behöver utökas där. Utbyggnaden
som förslås möjliggör samtliga studerade trafikeringsal ternativ.

Snabb utbyggnad ger snabba effekter
Arbetet med de nya mötesspåren pågick för fullt
när intervjun gjordes, sommaren 2010, och om
allt gick enligt planerna, räknade SL och Roslagståg att ta dem i bruk vid tidtabellsskiftet den 23
augusti 2010. Detta skulle betyda att man redan
under hösten 2010 kan köra exakt var 15:e minut från Åkersberga respektive från Vallentuna
mot Stockholm. Därmed når man målet i etapp
1 med styv tidtabell, med andra ord regelbundna
avgångar på fasta minuttal.
Fler mötesmöjligheter och framför allt ökat
antal dubbelspårssträckningar medför också en
säkrare trafikföring, men hur blir det med sårbarheten framöver?
- Sårbarheten är fortfarande stor. Vi kommer
att köra samma tidtabell i rusningstid, men med
två nya dubbelspårssträckor - även om de är korta - så kommer det att göra att marginalen blir
litet bättre. Vid en försening måste man ju räkna
den försenade tiden två gånger vid enkelspår, eftersom mötespunkten flyttas, så vi räknar med
att ha en stabilare trafik med de här nya dubbelspåren, menar Lars-Henrik Larsson.
Arbetet med dubbelspåret fortgår och SL räknar med att ha byggt ut mellan Kragstalund och
Vallentuna under 2012. Därefter kommer det
småningom att byggas dubbla spår ända ned till
Roslags Näsby samt hela vägen Roslags NäsbyÅkersberga.
När Lars-Henrik Larsson och jag diskuterar
dagens planer konstaterar vi unisont, att den
process som Roslagsbanan är mitt inne i nu,
2010, egentligen är nästan osannolik för oss som
följt händelserna vid banan sedan sextiotalet.
Det som sker i dag hade ingen kunnat föreställa
sig för femtio år sedan.
När jag talar med Jörgen Larsson om hans syn
på vad som pågår i dag har han svårt att dölja sin
entusiasm - och varför skulle han det? Om fem

år kanske Roslagsbanan har en ny, jättelik vagnhall i Rydbo. Man håller på att staka för nya spår
utmed banan, förberedelser har påbörjats med
siktet inställt på att bygga om Roslags Näsby till
en stor station där två dubbelspåriga linjer löper
samman. Helt fantastiskt!

Ny linje till Arlanda flygplats?
I samtalet med Thomas Fylkehed om dagens
planering kring framtidens Roslagsbana kan jag
inte komma ifrån den gamla tanken om att än en
gång bygga ut banan till Rimbo och, möjligen,
Norrtälje. Har det diskuterats något sådant inom
SL på senare tid?
- Vi har inte haft något uppdrag från vår styrelse att titta på någon förlängning av banan.
Det enda vi haft är att studera befintlig bana, att
förbättra kapaciteten och sådana bitar. Sedan har
det kommit ett separat uppdrag att göra en idestudie om en förlängning av banan till Arlanda,
men det är en helt annan studie, menar Thomas,
och fortsätter:
- Blir det aktuellt förlänga banan till Rimbo
någon gång i framtiden så är det bättre förutsättningar i och med att man bygger dubbelspår på
de södra delarna.
Förutsättningarna for en förlängning blir således bättre i takt med dubbelspårsbygget. Om det
inte blir någon utbyggnad till Rimbo eller Norr-

tälje de närmaste åren, en önskan som fortfarande närs av många Roslagsbor, finns det onekligen
andra intressanta framtidsvisioner - spårforbindelse med Arlanda flygplats och arbetsområde.
Frågan om en anslutning till Arlanda flygplats
var inte aktuell i slutet av nittiotalet men är en
av de stora planer som utreds for närvarande.
Lars-Henrik Larsson konstaterar att frågan om
en utbyggnad till Arlanda diskuterades redan
på sjuttiotalet. Då var det väl ingen som riktigt
trodde på den - det var litet "knätofs" över den,
menar han.
- Det var Miljöpartiet och Centerpartiet, om
jag inte missminner mig, som drev frågan-i första hand Miljöpartiet.
Detta var i samband med besluten om att Roslagsbanan skulle bli kvar då - vissa politiker ville
behålla den och skapa nya trafikuppgifter. Att
bygga ut banan till Arlanda var ett förslag:
- Då uppstod ett tankefel, for då skulle det bli
den (enda) järnvägen som gick till Arlanda. Det
var ingen som trodde att stockholmaren i gemen
skulle sätta sig på Roslagsbanan for att komma
till Arlanda. Människor upplevde på något sätt
att det inte låg i samma riktning. Det kanske inte
gick med den hastighet som man hade då, menar
Lars-Henrik.
När vi sitter och samtalar framkallar vi plötsligt
bilden av två gamla motorvagnar - "rävar" - som

Ett tåg draget av en "räv" (littera Xoa4p) närmar sig Östberga 1970, på den tiden då SJ trafikerade Roslagsbanan.
Lägg märke till att utrustningen for multipelkoppling sitter kvar. Foto Lars-Henrik Larsson.
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gungar fram genom landskapet i maklig takt. Vi
kan inte låta bli att skratta åt det hela, även om
just imageproblemet är något som man i dagens
diskussion om den moderna Roslagsbanan ofta
stöter på, menar Lars-Henrik Larsson:
- Det är intressant det du säger om två "rävar",
för jag tror att många av de här besluten drabbas
av tvångstänkandet att man tänker: "Roslagsbanan - den där gamla järnvägen!" Man skulle
behöva kalla den något annat ...
Det som hände för något år sedan var att man
inom företaget Roslagståg ville ha ett projekt
som man kunde driva. Bolaget kunde kanske
vara medfinansiärer för att fa tillgång till den
kommande trafiken. Det hör till saken att den
lilla tågoperatören Roslagståg backas upp av
mäktiga intressen, som danska DSB och svenska
Tågkompaniet:
- Danskarna är intresserade av att satsa litet
pengar för att naturligtvis fa något i utbyte. Då
funderade vi på olika projekt. Ett projekt var att
man skulle bygga en tunnel ned till Centralen,
vilket skulle vara attraktivt för roslagsborna: Det
skulle vara ett stort lyft för hela regionen om man
kom direkt till Centralen. Vi tänkte oss en underjordisk station med fyra spår intill Stockholm
City med namnet Stockholm Roslagen eller
något sådant. Vi tänkte oss fyra spår och något
spårmagasin bakom, så att man kunde åka in och
vända effektivt.
Det skulle kunna fungera rätt bra och med
smalspår kan man fa ganska tvära radier i kurvorna, så att man kunde hitta fram mellan alla
vattenledningar och tunnelbanor. Men det var
väldigt stort motstånd och det skulle kosta en
massa pengar, så det var ett projekt som inte lät
så attraktivt för beslutsfattarna.
- Jag var ute och cyklade en dag utanför Vallentuna och då tänkte jag: "Vallentuna ligger ju
nära Arlanda. Det skulle inte vara så dumt att
bygga en järnväg här." Det är ju faktiskt så att
Arlanda i dag är en av stockholmstraktens största arbetsplatser. Nu finns det järnväg dit, vilket
innebär att en bana från Vallentuna och Täby
till Arlanda skulle kunna ansluta till statens
spåranläggning, och på det sättet kunde man
åka till Uppsala, Dalarna och Norrland. Det
skulle vara ett lyft tror vi. Dessutom har man
alla flygresenärer som skulle åka med och då
kan man utnyttja vagnparken betydligt bättre,
eftersom rusningstrafiken här rimligen kommer
48

att gå i motsatt riktning. I dag har vi bekymret
att tågen på Lindholmenlinjen går tomma i ena
riktningen, framför allt i morgonrusningen. På
det sättet skulle vi kunna ha fulla tåg åt båda
håll. Man skulle kunna räkna in en del vinster
där också, menar Lars-Henrik Larsson, och
fortsätter:
- Vi skissade på ett förslag och nämnde det för
trafiklandstingsrådets expert, som råkade passera
Östra i ett annat ärende. Han berättade detta för
trafiklandstingsrådet och bjöd in Roslagståg för
att berätta om ideerna vid ett möte med nordostkommunerna.
Trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm
(M) tände på alla cylindrar och ville arbeta vidare på det. Vi gjorde ett litet bildspel och SL:s
politiska ledning bestämde sig då för att göra en
"idestudie", som skulle vara så grundlig att man
kunde använda delar av den till en förstudie, berättar Lars-Henrik Larsson.
- SL har undersökt tre olika förslag. Vårt förslag var att svänga av vid Molnby, att gå i stort sett
rakt genom skogen över Kimsta för att komma
in söder om Arlanda. Man har också studerat att
gå från Lindholmen och komma in norrifrån till
Arlanda samt en variant att gå från Molnby och
komma in norrifrån. Det vi föreslog är den mest
troliga alternativet - och då tycker jag att man
kan lägga en stor infartsparkering i Kimsta, så
kan fler ta tåget till Arlanda. Idestudien visade att
banan till Arlanda är intressant och nu har SL:s
styrelse beslutat gå vidare med en förstudie.
- Märsta kommun blev intresserad när de fick
höra att Roslagsbanan skulle komma till Arlanda
- de ville ha den till Märsta - så vi har föreslagit
att man skulle bygga en triangelstation söder om
Arlanda. Pendlingen från Märsta kommer mest
att vara inriktad på Arlanda och inte på Vallentuna. Om vi skall ha en säcklösning vid Arlanda
och dessutom komma in från söder vid Benstocken, så skulle man kunna ha byte där.
Nuvarande vagnar "uppspeedade"

Allt detta med Arlandabanan låter som en fantastisk möjlighet för Roslagsbanan att vidga sitt
trafikomland och få nya transportuppgifter, men
vad händer då med befintliga sträckor som exempelvis spåret upp till Kårsta?
- Det finns inga planer alls för Kårsta. Man
talar inte om att bygga ut men inte heller om att
lägga ned. Man pratar om att rusta upp Kårsta-

linjen och i det här stora, ambitiösa arbetet med moderniseringen
av Roslagsbanan har man tittat på
att bygga ut mötesspår i Frösunda. Man har låtit rita en tidtabell
med hjälp av olika konsulter, så
det händer saker.
Det talas också om att bygga två
depåer - en i Rydbo någonstans
och en i Lindholmen. Blir det
både och eller antingen eller?
- Det blir nog både och därför
att studien man har gjort visar ett
behov av 15 9 vagnar. Det betyder
att de 101 vagnarna, som man
trodde var för många, måste kompletteras med en ny fordonspark.
SL har just satt igång ett arbete för
att ta fram nya fordon, berättar
Lars-Henrik, som nyligen deltog i
en studieresa med SL-folk till mo0

•

•

Spåret norrut.från Kårsta mot Rimbo revs 1981. En återuppbyggdnad

derna smalsparsb~o_r 1 Schwei~. forutätter både en aktiv opinion och god viija .från Norrtäije kommun.
Roslagsbanans tidigare lednmg Däremot rustas linjen säder om Kårsta. Foto forf
har i bland kritiserats för att de
vagnar som beställdes i slutet av
1980-talet var för motorsvaga
och inte tilläts att framföras i mer
än 75 km/h. Tillverkaren av den
elektriska utrustningen, tyska
AEG, har dock hävdat att de skall
kunna gå i 87 km/h. Hur är det
med vagnarnas prestanda egentligen?
- I dag kör vi 80 km/h med vagnarna, vilket väl får anses vara en
rimlig hastighet för dem, menar
Lars-Henrik Larsson.
Hur kommer framtidens vagnar
för Roslagsbanan se ut? Mycket
talar ju för att "långlinjerna'' kommer tillbaka. Då vore det väl ingen nackdel om man hade fordon
som gjorde 90 eller 100 km/h?
- Man projekterar faktiskt banan nu för att köra 120 km/h när
man rustar upp. Det tycker vi är
litet spännande. Jag har en känsla
av att 92 km/h skulle vara en bra
hastighet. Jag tror att det ligger
där någonstans - närmare stan
kan man aldrig köra 120 km/h
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med så tät tågtrafik. Nej, jag tror att högre hastighet - det kommer säkert!
Slutet gott - allting gott?

- Vad säger du - framtiden ser väl ganska ljus ut
för tillfället? Samtidigt finns det ju de som menar
att tunnelbanefrågan inte har kallnat helt? frågar
jag trafikchef Lars-Henrik Larsson.
- Nej, "tunnelbanespöket" dyker upp ibland.
Draken skjuter upp sina tentakler litet här och där
emellanåt och visst kan det hända att man någon
gång i framtiden vill satsa på tunnelbana - det vet
man ju inte, det där är ryckigt och går ju litet i linje
med vad vi sa förut: Tidigare kunde man inte satsa
ett öre, men plötsligt kan man satsa hur mycket
som helst på vad som helst, när som helst. Och det
går väl an när man har pengar - speciellt i valtider
finns det många diskussioner om vad man kan
göra och inte göra. Det kanske är så att det blir en

tunnelbana i framtiden - vad vet jag? Det kanske
blir en tunnelbanering så att en ny tunnelbanelinje från Täby inte går till Stockholm utan någon
annanstans - till Sollentuna och Solna?
- ... eller kanske en tvärbana av något slag- det
verkar idag som om man inom Stockholms läns
landsting och kommuner kan tänka sig andra
koncept än tunnelbana, vilket är intressant.
Att Roslagsbanan på nytt har blivit intressant
för roslags borna manifesterades under 2010 års
valrörelse, under vilken flera partier ville lyfta
frågan om framtida tågförbindelse till Norrtälje.
När författaren besökte Norrtälje, två dagar före
valet, delade både Folkpartiet och Centern ut
pamfletter med ett roslagsbanetåg på framsidan.
I Norrtälje hoppas järnvägens förespråkare i första hand på en ny linje sträckan Arninge-Norrtälje, parallellt med motorvägen.
Den som lever far se.

Roslagsbanans trafikchefLars-Henrik Larsson har gått den länga vägen i bolaget. Han kan fortfarande ratta en motorvagn om det kniper. Foto forf
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1861?
Arbetet med stambanorna fortsatte under Nils
Ericsons ledning med den stora kraft han var
känd för och med de stora befogenheter som han
hade. Av Västra stambanan öppnades under året
sträckan Södertälje-Gnesta. Arbetet pågick på
den kvarvarande delen Gnesta-Töreboda med
bibanan Hallsberg-Örebro, liksom på Södra
stambanans sträckor Hässleholm-Älmhult-Liatorp och Falköping-Mullsjö.
Nils Ericson var känd som den ende ingenjör
som kunde utföra ett arbete både snabbare och
billigare än planerat, men det krävde rätt till personliga beslut även om de bröt mot politikernas
ideer och fick honom att planera sin avgång. I
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens rapport fick
han berömmande ord: "Med den sällsporda
omtanke och drift, som utmärker ledningen av
dessa storartade anläggningar alltifrån deras påbörjande, hafva arbetena å förut omförmälda
linjer fortgått under denna statsregleringsperiod
hastigare än man kunnat förvänta."

Under året reste på statsbanorna 19 446 personer i första, 111 570 i andra och 552 829 i tredje
klass, därav 197 693 på Västra och 338 574 på
Södra stambanan. Beläggningen var tills vidare
rätt svag på sträckan Stockholm-Södertälje där
sjötrafiken konkurrerade. Persontrafiken stod för
nästan 80 procent av intäkterna.
91 tjänstemän var anställda vid årets slut medan den officiella statistiken saknar uppgift om
antalet "betjänte".
Ett samtida citat var: "Hvad vår Nyboda-backe
är i smått, det är Mont-Cenis i stort. Mont-Cenis
är Italiens Nyboda-backe." Och August Blanche
skrev 1861 i Ny illustrerad tidning om "den väldiga ånghäst som dagligen löper fram och tillbaka mellan hufvudstaden och Södertälje, den
första vid stationen Stockholm vilken namn han
också bär. Hästen är av engelskt stuteri, vi hade
så när sagt fullblod, ehuru vi misstänkt att både
blod och inelfvor äro af våra egna stuterier eller
grufvor. Det har alltid förefallit oss besynnerligt

Theodor Stieler ritade Västra stambanans svängbro över sundet vid Liijeholmen. Brobygget hade varit både besvärligt och kostsamt men samtidigt varit en stor sevärdhet. Märk längssyllarna som bar upp bro- eller U-rälerna. Den
kontruktionen användes även på sammanbindningsbanans broar. Ur Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör-

vetenskap 1860.
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just den ånghäst som August Blanche talde om: loket WSB 8 Stockholm (Beyer Peacock 126/1859).

att Sverige, som äger de bästa materialier och
dertill yperliga mekaniska verkstädere, icke kan
sjelf uppföda sådana mekaniska hästar."
Riksdagsledamöter tog flera initiativ till svensk
tillverkning av järnvägsmateriel. Det var 1861
som SJ fick sin första leverans av svenskbyggda
lok, Malmköping och Nyköping som tillverkades
av Nyköpings mekaniska verkstad. Tillverkningsorten motiverade väl det senare namnet men Nyköping berördes inte av det statliga järnvägsnätet
förrän 1913, och Malmköping 1932.
För första gången på någon allmän utställning
visades svenska järnvägsaxlar och hjul av bessemerstål. Marknaden bedömdes som så lovande
att G.F. Göransson som representant för flera
järnbruk i Gästrikland och Dalarne började i
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Sandviken bygga ett bessemerverk där den viktigaste produkten var hjulringar. Produktionen
kom igång 1862 och fortsatte till 1907.
Bland enskilda banor fick den 1860 öppnade
Hudiksvalls järnväg bidrag för planering av en
förlängning från sjön Dellen till Ljusneälv genom norra Hälsingland, men därav blev bara ett
beslut av bolaget 1862 att förlänga från Forsa till
Näsviken vid Dellen. Inte ens den byggdes emellertid förrän 1872.
Ett annat planeringsbidrag avsåg en hästbana
med tre fots spårvidd förbi Hedeforsen i Lule älv
vid Boden då älven kunde trafikeras med båt efter vissa slussbyggen. Inte heller denna bana blev
utförd.

Svante Runberger -

Funderingar kring en ritning
Det hände att min gode vän Jon Fast och jag
hade diskussioner om frågor kring malmbanor
och deras fordon. Jon var GMJS (Göteborgs
Modelljärnvägssällskap) meste vagnbyggare 'kan
man säga, han hade stor kunskaµ i konsten att
bygga vagnar och han byggde många på kort tid.
Så småningom blev det i stort sett bara malmvagnar. Jag tror nästan att han kom upp till hundra
vagnar innan han nådde sin slutstation. De flesta
av vagnarna var av Bergslagstyp.
Någon gång kom vi in på frågor om hur lokutvecklingen skulle ha ·varit om inte elektrifieringen av Malmbanan ·i norr kom igång så tidigt.
Vi till och med skissade på förslag till efterföljare
till SJ litt. R.
Jag har tack vare Jonnr, Hallgren fatt tillgång
till hela ritningsarkivet från SJ:s Maskinbyrå
(MBR), och det är där jag löser frågan om hur
vagndetaljer ser ut - allt från bromsutrustningar
till olika konsoler och interiördetaljer som paneler, karaffer och spottkoppar. Ibland letar jag lite
planlöst genom delar av ritningssamlingen med
syfte att se vad som finns. Så dök ritning MBR
7878 upp helt slumpmässigt och startade en serie funderingar av det slag som Jon och jag hade
haft för flera år sedan.

Ritningen visar exempel på axeltrycken för tre
loktyper vid maximalt 12 tons skentryck. De två
första tycker man sig känna igen i form av litt.
E och litt. R. Observera att ritningen är daterad
21 juli 1905. E-maskinen befann sig kanske då
på konstruktionsstadiet, de första individerna
levererades 1907. Möjligen fanns det tankar på
att ersätta Ma/Mb-loken med en tiokopplad variant. R-loken levererades dock först 1909.
De låga axeltrycken tyder på att loken var
tänkta för lätta Norrlandslinjer, och om man
kalkylerar den möjliga dragkraften, baserat på
friktionen mellan hjul och räls, kan den beräknas enligt formeln:

P = f xA
där A = axeltrycket och f = friktionskoefficienten
mellan hjul och räl, normalt satt till 0,22 för torra
skenor. Då rar man följande möjliga dragkrafter:
• För första maskinen (litt. E) 10,5 ton
• För andra maskinen 13,2 ton
• För tredje maskinen 15,8 ton
Låt oss fortsätta våra spekulationer kring fortsatt
ångdrift på Malmbanan. Med ökat transportbehov och därmed större tåg hade det förmodligen funnits behov att komplettera R-loken med
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en kraftigare typ efter några år. Vi börjar med att
fundera lite kring axeltryck och dragkrafter. Hur
skulle loken ha sett ut? Den första frågan skulle
kanske ha varit val av maskineri, fyrcylindrigt
kompoundlok (system Mallet) eller fyrlinglok.
Det är sannolikt att kompounddrift vid den här
tidpunkten hade kommit lite på skam i Sverige,
så valet skulle nog ha blivit en fyrlingmaskin, det
vill säga att loket har fyra lika stora cylindrar där
samtliga far färskånga. I Europa byggdes dock
wiirttembergska K (lF) ännu 1917-24 som fyrcylinder kompound och det finns flera exempel.
Se speciellt de ungerska Malletloken klass 651
(CC, 1909-14) och 601 (lCC, 1914-19).
För att erhålla önskad effekt ur maskinerierna
krävs också en rejäl panna. Detta betyder att de
standardpannor som då fanns för handen (BG)
knappast skulle räcka till. Kanske kan man tänka
sig en förlängd BG-panna, loket ger ju utrymme
för en panna med betydligt längre dimensioner.
Man skulle då fa en konisk front. Att man sedan hade valt en hytt med pilfront är knappast
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troligt. Pilfront antyder ju att maskinen är något
av en snabblöpare, men här handlar det om ett
tämligen långsamtgående godstågslok.
Därmed skulle man kunna föreställa sig lokets
yttre konturer. Tänk Mc (eller G7 som loket
kom att littereras senare)! Tänk förlängd panna
och två sexkopplade tvillingmaskinerier under
gångborden! Lägg dessutom till en R-lokstender.
Då skulle maskinen ha kunnat se ut så här (nästa
sida), eller hur? Jämför även med det ungerska
loket.
Skulle något av dessa lok vara ämnat för
Malmbanan? Vi vet ju att försöksdriften med
el på Värtabanan kom igång 1905. I maj 1907
beslutade riksdagen att träffa uppgörelse med
Grängesbergsbolaget om inflytande över och
delaktighet i de norrländska malmfälten. När
avtalet var ett faktum infann sig frågan om ångloken skulle klara de ökade malmtransporterna.
Proven på Värtabanan visade att järnvägsdriften
befann sig i en brytningstid, och diskussioner

fördes om vilken bandel som skulle elektrifieras
först. Valet stod inledningsvis mellan olika delar
av Västra stambanan. Järnvägsstyrelsen beslutade dock 1908 att starta med elektrifiering av
Malmbanan. En bidragande orsak till den intensiva elektrifieringsdebatten var naturligtvis att
kol inte kunde utvinnas i Sverige (med undantag
för skånska kol av låg kvalitet), och landets stora
kolförbrukningen gav i början av 1900-talet problem med handelsbalansen.
Men låt oss fundera vidare kring fortsatt ångdrift på Malmbanan, och tänka oss att elektrifieringen hade startat med låt oss säga Västra
stambanan. Vi börjar med att fundera lite kring
axeltryck och dragkrafter, och anta att de tillåtna
axeltrycken låg på 20 ton. Man hade redan tidigt

beslutat om broförstärkningar för detta axeltryck
på malmbanor. Man far då med användning av
den tidigare formeln för möjlig dragkraft:
• För andra maskinen 22,0 ton (för R-loket
angavs 18,8 ton)
• För tredje maskinen 26,4 ton
Som jämförelse kan nämnas att det första elektriska malmtågsloket litt. Oa hade dragkraften
24,8 ton.
Man kan anta att en sådan maskin hade blivit aktuell som ersättare till R-maskinerna runt
1915/1916. Det var i dessa termer Jon och jag
diskuterade för länge sedan. Fast den maskinen
skulle nog sett annorlunda ut än på min skiss.

55

Sven Lindblom

Botniabanans förhistoria
Arvid Lindman (1862-1936) kom redan 1898 i
kontakt med de svårigheter det innebär att bygga
en järnväg. Den 29 juni 1902 skrev han följande
till frimurarbrodern Per Eriksson: "Har Du någonsin byggt eller igångsatt ett jernvägsföretag?
Har du det så behöver jag ej tala om för Dig huru
besvär och tråk är förenade dermed, men ha Du
det inte så giver jag Dig det vänliga rådet att låta
bli, ty det är ohjelpligc tråkigt."
När 1886 års riksdag bestämde att en stambana skulle byggas från Sollefteå eller annan
lämplig plats till Vännäs föreskrevs bland annat
att vissa förenklingar i byggnadssätt skulle iakttagas. Under rubriken tekniska bestämmelser kan
bland annat följande läsas:

från Norra stambanan innebar. Från Härnösand
var resvägen till Stockholm 76, 1 mil med järnväg
via Sollefteå och Ånge. Osckuscbanan skulle i det
närmaste halvera sträckan till 48, 1 mil. Omvägen
via stambanan var med andra ord nära 30 mil.
Motsvarande omvägar för Sundsvall var cirka 17
och för Hudiksvall 12 mil. Det var därför också i
första hand upp till Härnösand som Ostkustbanan planerades som en privatfinansierad järnväg
i det inledande skedet.
Ostkustbanan bedömdes dessutom bli ett viktigt komplement till Norra stambanan. Investeringar i dubbelspår kunde därmed undvikas.

Med anledning häraf hafva följande från de öfriga
stambanornas byggnadssätt delvis afvikande hufvudgrundsatser tillämpats vid anläggning af stambanan genom öfre Norrland, nemligen:
att samtidigt använts tillåtna skarpaste lutningar
och krökningsradier öfverallt, der man härigenom
kunnat erhålla några afsevärda besparingar i anläggningskostnader;
att vid utläggning av balanslinjen markens yta
följts med begagnande av skarpa lutningar öfverallc,
där härigenom någon nämnvärd nedsättning i terrasseringskostnaderna kunnat vinnas.

Sommaren 1898 gjordes undersökningar av
markförhållanden och de första kostnadsberäkningarna upprättades. Samma år lyftes projektet
in i något som senare kom att visa sig bli ett svårt
och långvarigt finansieringsskede. I december
1898 bildades en stor Ostkuscbanekommitte för
att ta itu med kapitalanskaffningen. Kommitten fick tolv ledamöter med landshövdingarna
i Västernorrlands och Gävleborgs läns som de
mest framstående. Som sekreterare utsågs Arvid
Lindman (1862-1936) som då var disponent
för Iggesunds bruk och som senare kom att bli
statsminister under perioderna 1906-1911 och
1928-1930. Han var en respekterad industriman och ledare för Högerpartiet. Kostnaden för
en Osckustbana upp till Härnösand beräknades
till 14 miljoner kronor och målet för aktieteckningen sattes till fem miljoner kronor.
Osckuscbanekommitten ansökte i september
1901 om regeringens tillstånd att bygga järnvägen Härnösand-Gävle. Järnvägsstyrelsen ansåg
redan då att ett förstatligande av banan förr eller
senare skulle bli nödvändig. Regeringens beslut
om koncession för banan innehöll därför synpunkter med krav på högre teknisk standard på
banan än vad Ostkuscbanekommitten föreslagit.

Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå
att tankegångar och förhoppningar om en ostkustbana från Härnösand till i första hand Umeå
funnits under hela 1900-talet.
Stambanan genom övre Norrland stod klar
upp till Vännäs 1891.
Ostkustbanan Gävle-Härnösand

Redan hösten 1897 utsågs vid ett järnvägsmöte
i Söderhamn en undersökningskommitte för en
järnväg längs ostkusten enligt jubileumsboken
Ostkustbanan 1927-1977. Bakgrunden var de
besvärliga resvägar som systemet med sidobanor
Större järnvägsanläggningar har ofta celebrerats i bokform.
Även i samband med Botniabanans invigning kom det en
bok- men mest som e-bok, tryckt i en extremt begränsad
upplaga. För oss som ännu befinner oss inom Gutenberggalaxens gravitationsfält må detta beklagas, men vi är tacksamma för att vi fltt trycka avsnittet om banans förhistoria
fram till de avgörande besluten.
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Markundersökningar 1898

Avkall på standard

1905 beslöt kommitten att försöka fa bestämmelserna om kurvradier och maximistigningar
ändrade så att anläggningskostnaden skulle kun-

I söder forbinds Botniabanan med rikets järnvägsnät genom Adalsbanan, eller Härnösand-Skellefteå järnväg som
sträckans ursprungliga namn var. Nyland ligger strax söder om avgreningspunkten i Västeraspby

na minskas för den terrängmässigt svåraste delen
av banan mellan Gnarp och Härnösand. Det nya
förslaget slutade på kostnader strax över 21 miljoner kronor. Regeringen godkände de nya planerna i början av 1906. Hösten 1905 hölls den
första bolagsstämman med Ostkustbanans aktiebolag. Bolaget hade då ett aktiekapital på nära
åtta miljoner kronor. För att finansiera järnvägsbygget behövdes således 13 a 14 miljoner kronor
i lån. Staten var dock inte villig att ställa upp men
en så stor summa till ett privat järnvägsföretag.
Med i bilden fanns att stadiga SJ beräknade sitt
inkomstbortfall till 750 000 kronor per år om en
ostkustbana byggdes.
Svårt att finansiera

Under åren 1909-1915 gjordes en rad försök att
lösa finansieringsfrågan. Ritningarna för banan
gjordes också om. För sträckan Gävle-Sundsvall
föreslogs en enhetlig standard medan sträckan
Sundsvall-Härnösand föreslogs fa större stigningar och brantare kurvor. Det nya förslaget
slutade på 26 miljoner kronor i anläggningskostnader.
Ostkustbanekommitten ansåg sig kunna skaffa
tio miljoner kronor i eget kapital och 13 miljoner kronor i form av banklån. I oktober 1912 ansökte bolaget om att fa låna det felande beloppet

tre miljoner kronor av staten. Lånet beviljades av
1913 års riksdag under förutsättning att övriga
lånefrågor först ordnades. Bolaget förhandlade
med tre banker utan att nå något resultat och när
första världskriget bröt ut i juli 1914 kom frågan
i ett nytt läge. Krigsutbrottet befarades leda till
stor arbetslöshet och det gjorde att regeringen
hörde sig för om inte Ostkustbanan skulle kunna
byggas. Ostkustbanekommitten var positiv till
detta om lånevillkoren ändrades. Riksdagen fick
på nytt ta ställning till frågan.
I maj 1915 godkändes de nya villkoren och i
februari 1916 tog regeringen slutlig ställning till
banans sträckning. Den 6 mars 1916 inleddes arbetet på banan vid en högtidlig ceremoni söder
om Sundsvall.
Kristiden under och efter första världskriget
ledde till att kostnadsläget blev betydligt högre
än tidigare. Arbetstakten fick dras ned på grund
av brist på pengar. Hösten 1918 gjordes en beräkning som visade att kostnaderna stigit till det
dubbla. Staten ökade under åren därefter sitt engagemang mer och mer. Staten gick in i bolaget
som majoritetsägare 1923 genom ett tillskott
på 15 miljoner kronor. Olika delar av banan
öppnades för trafik allt eftersom de färdigställdes. Delsträckorna Söderhamn-Iggesund och
Hudiksvall-Njurunda öppnades för trafik den 1
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november 1927 och därmed stod banan klar i sin
helhet mellan Härnösand och Gävle.

1952 var sista året som det fanns ånglok på
hela sträckan mellan Härnösand och Gävle.

Byggdes med handkraft
Ostkustbanan byggdes i stort sett med handkraft,
med hacka och spade. Vid bergskärningarna användes stubbrytare för att lyfta och flytta stenblocken. Bönder, drängar och hästar fick arbeten
längs linjen när järnvägen tog jordbruksmark och
annan mark i anspråk. Dynamiten användes flitigt och en gång blev laddningen uppenbarligen
för stor. Några lösa stenar flög åt fel håll och slog
ned genom taket hos närmaste granne. Gumman
i huset blev mycket arg och kom och skällde på
rallarlaget. En bondpojke i gänget rusade då upp
från gropen där han stod och borrade och skrek
tänt vare här flera gånger. Kvinnan blev mycket
rädd och rusade sin väg och arbetet kunde sedan
fortsätta utan störningar. På linjen SundsvallGävle lades räls som vägde 34 kilo per löpmeter.
Sträckan norr om Sundsvall fick nöja sig med
30-kilos. Inför elektrifieringen under 1950-talet
gjordes första upprustningen bland annat med
byte av räls till 43 kilos utförande.

Staten tog över

Trafik i kristid
Trafiken inleddes under kristid. Den stora depressionen kom 1930-1932 med dålig lönsamhet för bolaget som följd. 1930 förstatligades
Ostkustbanan och blev därmed en viktig länk i
stomnätet.
Ostkustbanan trafikerades från starten med
fyra tåg per dygn med direktgående vagnar mellan Härnösand och Stockholm dragna av ånglok.
Restiden mellan Härnösand och Sundsvall var
drygt två timmar och för sträckan HärnösandStockholm cirka 9,5 timmar för snabbaste dagtåget. Minst tidsspillan uppnåddes med nattåget
från Härnösand 21.25 som var framme i Stockholm 9 .48 följande dag. Det blev en restid på
över 13 timmar.
Ostkustbanan Härnösand-Stockholm trafikerades inledningsvis enbart med persontåg varav
många var lokaltåg på tätt befolkade sträckor.
Exempel på detta var relationen SundsvallSöråker som trafikerades med ett lokaltåg som
stannade 17 gånger på den 27 kilometer långa
sträckan. Det innebar cirka 2,2 kilometer mellan hållplatserna. Lokaltågen konkurrerades ut
av busstrafiken och redan under 1950-talet försvann de sista.
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Ostkustbanan övertogs av staten i juni 1933 och
därmed var ett närmare 40 år långt enskilt järnvägsprojekt över. Makten i bolagets styrelse hade
dessförinnan glidit över till staten i takt med att
staten köpte in sig i bolaget.
Banan Härnösand-Umeå-Luleå, Ostkustbanans förlängning från Härnösand upp till i
första hand Örnsköldsvik och Umeå, har diskuterats sedan 1860-talet. Riksdagen 1862/63 beslöt att Stambanan genom övre Norrland skulle
byggas. 1873 fattade riksdagen ett principbeslut
om att dra stambanan norrut från Storvik till en
tvärgående bana Sundsvall-Östersund-Trondheim. Denna tvärbanas sträckning fastställdes
genom riksdagsbeslut 1876. År 1881 drogs
stambanan till Ånge och året efter var tvärbanan
genom Jämtland klar.
Ådalsbanan mellan Härnösand och SollefteåLångsele byggdes på 1890-talet som en privatfinansierad järnväg. Det var också upptakten
till önskemålen om skapa en ostkustbana för att
slippa den långa omvägen via Långsele-Ånge.
Parallellt med ansträngningar om att finansiera
en privatbyggd järnväg längs kusten mellan Gävle och Härnösand pågick försök för att fa banan
förlängd till Örnsköldsvik och Umeå.
Systemfel sedan 1880-talet

Redan under slutet av 1800-talet konstaterades
att det var en felbedömning när regeringen på
1880-talet beslöt att bygga Stambanan genom
övre Norrland en bit inne i landet. Dessutom
gjorde Ostkustbanekommitten en bedömning
om att stambanan inom kort skulle lida av överbelastning. Den nya kustjärnvägen skulle utgöra
en form av dubbelspår till stambanan. Skälen till
att Norra stambanan fick den nuvarande sträckningen var bland annat följande:
• Försvarsmakten ville på inga villkor att järnvägen skulle byggas för nära kusten och därmed
göras åtkomlig för beskjutning från örlogsfartyg
eller vara lättillgänglig för landsatta trupper.
• Älvarna var smalare och mer lätta att forcera
en bit inne i landet.
• Marklösenkosmaderna var i stort sett obefintliga om banan drogs genom skogsmark i
Norrlands inland till skillnad från den bördiga

kustbygden med det odlade landskapet och tätorterna.
• Kusten hade redan hamnarna och kustlandsvägen var under fortgående förbättring. Kusten
hade därmed, ansågs det, fatt sin beskärda del
av infrastrukturen. Det ansågs viktigt att ge bygderna fyra-fem mil inne i landet den injektion
som järnvägen innebar.
• Statsmakten ville inte att den nya järnvägen
skulle konkurrera med sjöfarten.
Ostkustbanan förväntades spela en viktig
roll i det nationella järnvägsnätet. Den berörde
emellertid endast den södra delen av Ångermanland och det innebar att industrierna vid
Ångermanälvens mynning och i Örnsköldsvik
stod utan järnväg. Ett förhållande som innebar
garantier för fortsatta diskussioner. Under 1910talet, när privatfinansieringen av Ostkustbanan
Gävle-Härnösand befann sig ett avgörande skede, kontaktade olika aktörer Ostkustbanekommitten med önskemål om att fa banan förlängd
upp till Örnsköldsvik och sammankoppling med
järnvägen som redan fanns mellan Örnsköldsvik
och Mellansel. De främsta argumenten var att en
sådan förlängning bedömdes som taktiskt riktig
för att öka trafikunderlaget på Ostkustbanan.
Bakom framstötarna fanns både företrädare för
industrierna och politiker från de industritäta
kommunerna. Framstötarna bemöttes mycket
kallsinnigt av Ostkustbanekommittens styrelse
som hade nog med sina egna problem.

Nya framstötar på 1920-talet
Omkring 1918 lyftes önskemålen om en kustjärnväg genom Västerbotten och Norrbotten för
första gången som eget ärende utan anknytning
till Ostkustbanekommitten för sträckan GävleHärnösand. Det skedde genom att två kommitteer tillsattes, en för Västerbotten och en Norrbotten, med uppgift att utreda förutsättningarna
för en kustjärnväg genom de båda länen. De
båda kommitteerna presenterade sina slutbetänkanden under 1922 och 1923. Dessa följdes av
en kortvarig och icke framgångsrik politisk kampanj för att fa kustjärnvägen byggd upp till Luleå. Den ursprungliga tanken var att staten skulle
garantera lån för en enskild järnväg genom de
båda länen. Järnvägen skulle företrädesvis ägas av
landstingen och de berörda kommunerna. Som
alternativ framfördes att staten borde bygga och
äga banan. Lönsamheten för den planerade järn-

vägen beräknades komma efter en inkörningstid
på 15 år. Projektet föll dock i sin linda.
Viss projektering utfördes emellertid och ute i
bygderna fanns en stark tro på att en kustjärnväg
skulle byggas. Ragnar Nordell i Sörmjöle, född
1914, hade ett mycket starkt minne av att stakkäppar för en järnväg genom byn sattes upp 1923.
Depression på 1930-talet

1930-talet inleddes med den stora depressionen
som kulminerade med Kreugerkraschen 1932.
Den ledde till statsfinansiell kris, massarbetslöshet och missmod. Trots detta fanns det aktörer
som även under detta årtionde förde fram önskemål om en kustjärnväg i tidningsartiklar och
på annat sätt. Mot en förlängning talade alla problem som fanns med att fa Ostkustbanan byggd
upp till Härnösand och bristen på lönsamhet när
den stod klar. Den förstatligades 1933 efter endast sex års drift. Både statsmakten och privata
finansiärer var brända och grogrunden för nya
stora järnvägssatsningar i Norrland var därför
minst sagt urusel. En del andra frågor som biltrafikens framväxt och behoven av isbrytare till
hamnarna kom också upp på dagordningen.

Ny fart på 1940-talet
Under 1940-talet tog önskemålen om en kustjärnväg ny fart genom två stora Norrlandsutredningar. i dessa fördes bland annat kommunikationsfrågorna upp på dagordningen. Det
ledde till en presskampanj i Västerbotten och
Ångermanland under 1944 med krav om att en
kustjärnväg skulle byggas. I den andan väcktes
också en motion i riksdagens andra kammare
av socialdemokraterna Gösta Skoglund i Umeå
och Karl Mäler i Sollefteå om att en kustjärnväg
skulle byggas ända upp till Torne älv. Det blev
ett så kallat mjukt avslag på motionen. I södra
Västerbotten och norra Ångermanland bildades kommitteer bestående av både politiker och
företrädare för näringslivet för att driva på för
grundliga utredningar om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en förlängning av
Ostkustbanan.
Framstötarna följdes av motioner i riksdagens
båda kamrar under hösten 1945 med förslag om
en skyndsam utredning om byggandet av en järnväg längs Norrlandskusten från Örnsköldsvik till
Umeå i en första etapp. Motionärer i första kammaren var socialdemokraten Emil Näsström i
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Bjästa med flera (1945:237). Det blev avslag på
motionerna men framgång på så vis att Statsutskottet gav Norrlandskommitten och Järnvägsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för en förlängning av Ostkustbanan till
Umeå. Järnvägsstyrelsen skulle utreda de tekniska
och järnvägsekonomiska aspekterna och Norrlandskommitten skulle titta på de regionalekonomiska effekterna (Statsutskottet 1945: 211).
Parallellt med detta väcktes också förslag i
Norrbotten om en järnväg på sträckan MorjärvKalix-Haparanda. Dessutom lyftes frågan om
ett industrispår från Översjäla till Gullänget
och Husum inom Örnsköldsviks kommun. Det
fanns också aktörer som arbetade för en järnväg
mellan Köpmanholmen och Umeå för att knyta
samman viktiga industriorter som till exempel,
Gullänget, Husum, Rundvik, Hörnefors och
Umeå.
I takt med att planerna verkade realistiska
väcktes också motstånd. Bland opponenterna
fanns stadiga Järnvägsstyrelsen som redan 1944
pekade på att lönsamheten skulle bli tveksam. I
varje fall krävdes noggrannare utredningar under
normala förhållanden efter kriget.
Nyland- Umeå utreddes på 40-talet
I Nordisk Järbanetidskrift 1946 och 1947 omtalas att Kungl. majt (regeringen) den 6 juli 1945

gav Norrlandskommitten och Järnvägsstyrelsen i
uppdrag att gemensamt verkställa en utredning
om Ostkustbanans förlängning norrut till Umeå.
Uppdraget lades ut efter en hemställan från riksdagen. Den 23 januari 1947 var utredningen
klar och överlämnades till regeringen.
Redan då valdes Nyland som utgångspunkt
för en kustjärnväg norrut mot Umeå och Haparanda. Anledningen var dels de höga kostnaderna
för en bro över Ångermanälven i dess nedre lopp,
dels de svåra terrängförhållanden som konstaterades med en östlig dragning mot Örnsköldsvik.
Kostnadsberäkningen betraktades som osäker
eftersom endast en okulär besiktning av markförhållandena gjordes. På grund av svåra terrängförhållanden söder om Örnsköldsvik förordades
en koppling till bandelen mellan Mellansel och
Örnsköldsvik i Översjäla.
Följande kostnadsberäkning gjordes i 1938 års
prisnivå:
Nyland-Översjäla
Översjäla-Umeå

90km
134km
Summa

25,7 Mkr
28,2 Mkr
53,9 Mkr

Omräknat till 1947 års prisnivå beräknades kostnaden till cirka 75 Mkr inklusive stationer och
kostnaden för rullande materiel. Om en genare
sträckning skulle väljas för att undvika omvägen
över Nyland, förslagsvis en bro över Ångerman-

Den kuperade terrängen kring Örnsköldsvik på Höga kusten vållade banbyggarna problem på 1890-talet likaväl
som deras efterfoijare etthundratio år senare.

n: M, ~,;;-
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älven vid Nensjö, beräknades att totalkostnaden
skulle stiga till cirka 100 Mkr. Omfattande beräkningar gjordes över möjliga intäkter. Med tanke
på den framväxande bil- och busstrafiken hölls
kalkylerna över resandet med järnväg på en relativt blygsam nivå. Med i bilden fanns också att
biljettintäkterna på stambanan skulle minska om
en ostkustbana byggdes. Slutsatsen blev att antalet resor beräknades till 480 000 per år. Antalet
personkilometer beräknades till 11 150 000 per
år med en merinkomst på 400 000 kronor per år.
Beräkningarna över godstrafiken gjordes med
ledning av uppgifter från kommuner, städer och
industriföretag. Godsmängden beräknades mot
den bakgrunden till 244 000 ton per år med en
beräknad intäkt på 1 800 000 kronor.
Den sammanlagda kalkylen över driftsutgifter och driftskostnader visade ett överskott på
18 000 kronor per år vilket motsvarande en avkastning på 0,2 procent. I sammanfattningen till
regeringen underströks att utredningen innehöll
flera osäkerhetsmoment.
En sidoutredning gjordes över en järnväg enbart
mellan Översjäla och Umeå, alternativt Köpmanholmen (som då var en stor skogsindustriort) och
Umeå. Båda dessa alternativ visade sig betydligt
mer lönsamma med en beräknad avkastning på
investerat kapital på 2, 1 respektive 1,8 procent.
Förklaringen till den stora skillnaden var främst de
höga kostnaderna för bron över Ångermanälven
och de besvärliga terrängförhållanden som råder
mellan Nyland och Örnsköldsvik.
Endast tidningsdebatter

Trots alla positiva förslag och välvilliga uttalanden hände ingenting utöver den debatt som fördes i tidningarna. 1954 erinrade kommunisterna
Helmer Persson och Ola Persson i en motion i
riksdagen om att åtta år gått sedan Norrlandskommitten föreslagit att 1947 års riksdag skulle
få förslag om att anlägga en järnväg mellan Örnsköldsvik och Umeå och mellan Örnsköldsvik
och Köpmanholmen.
"Saken tycks inte ha kommit ur Bäcken trots
att det är ett projekt av mycket hög angelägenhetsgrad", skrev de båda motionärerna. De hänvisade till den vikande sysselsättningen i Ådalen
på grund av stora rationaliseringar inom skogsindustrin. Motionärerna uppskattade att det
skulle behövas 2 250 000 dagsverken för att bygga järnvägen mellan Köpmanholmen och Umeå.

Motionen hade starkt stöd av länsstyrelsen i Västernorrland, länsarbetsnämnden Västernorrland
och Ostkustbanekommitten. Frågan dog dock
bort än en gång.
Ostkustbanan eller Vindelälven

Inledningen av 1960-talet förefaller ha varit ett
lugnt skede i Ostkustbanans långa historia. Men
helt död var inte frågan. Förutom en lokal fortgående debatt och en interpellation i riksdagen
av Rolf Sellgren (Fp) , Örnsköldsvik, arbetade
SJ :s utvecklingsavdelning med SJ :s utvecklingsmöjligheter under de kommande 15 åren. Utvecklingsavdelningen inrättades efter 1963 års
trafikpolitiska beslut. I en översikt 1969 över
investeringar som bedömdes företags- och samhällsekonomiskt intressanta fanns en kustjärnväg
mellan Härnösand och Umeå.
1969 kom centerledaren Gunnar Hedlund
(1900-1989) på allvar in i debatten. Han var
den senaste, och än så länge siste, industriledaren
som gav sig in i politiken. Han var inrikesminister i koalitionsregeringen mellan socialdemokraterna och centerpartiet 19 51-19 57.
Gunnar Hedlund gjorde en koppling mellan
den redan då brännheta frågan om en utbyggnad
av Vindelälven och en utbyggnad av Ostkustbanan. Han hävdade bland annat i en debattartikel i Dagens Nyheter 15 juni 1969 att det var
Ostkustbanan och inte Vindelälven som borde
byggas ut. Han hävdade att de regionalpolitiska
effekterna skulle bli betydligt större vid en utbyggnad av Ostkustbanan. Gunnar Hedlund var
initiativtagare till NCB som var en bondeägd
industrikoncern med verksamhet i bland annat
Köpmanholmen och Hörnefors.
Debatten var intensiv. SJ påverkades också. I
varje fall fick deltagarna i SJ :s högre företagsekonomiska kurs 1969-1970 i uppdrag att studera
lönsamheten för Ostkustbanan som då stod högt
på dagordningen. 1 Utredningarna visade preliminärt att investeringen skulle få viss lönsamhet.
Symposium i Umeå

I februari 1973 hölls ett symposium i Umeå om
vikten av att få Ostkustbanan utbyggd mellan
Härnösand och Umeå. Arrangörer var Föreningen för allmän svensk trafik (FaSt) och studieförbundet Vuxenskolans lokalavdelning. Med1. En deltagare i SJ-kursen var Rune Pettersson som berättade om projektet i Spår 2009 s. 139.
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verkande var bland Bera andra rektorn för Umeå
universitet, Torgny Segerstedt, direktör Mauritz
Dufva, MoDo AB, kommunalråden Erik Eriksson, Umeå, Anund Hedberg, Örnsköldsvik, Abel
Olsson, Örnsköldsvik, och Lennart Jacobsson,
Nordmaling, direktör Sten Nilsson, NCB, direktör Gösta Nordström, Masonite AB, direktör
Hans B.S. Pärsson, Västerbottens Företagareförening, fil.lie. Jan Stattin, Hola folkhögskola och
direktör C.G. Östberg, Hägglund & Söner AB.
Symposiet genomfördes i form av en sluten
förhandling. De många viktiga företrädarna för
näringsliv och samhälle gjorde att ordföranden
för FaSt, Gunnar Granqvist, sammanställde det
viktigaste av det som kom fram i en liten bok
med titeln Bygg ut Ostkustbanan HärnösandUmeå. Boken kom ut 1974 och trycktes i Uppsala där föreningen FaSt hade sin adress.
Följande uttalande gjordes:
Transportarbetet på starnbanan har fördubblats
mellan 1950 och 1970. Med denna tillväxt kommer kapacitetstaket att vara nått senast inom 15
år. Alternativet för SJ är att bygga ett dubbelspår
eller att anlägga en kustbana. Kostnaderna för en

modern kustbana kommer att bli lägre än ett dubbelspår efter stambanan. Spåret kan byggas för höga
tåghastigheter.
För skogsindustrin är transportvolymerna så
stora att transportapparatens kapacitet i framtiden
blir hämmande för produktions- utvecklingen. På
landsvägssidan kommer aviserade restriktioner att
än mer försvåra transportförsörjningen.
Symposiets uppfattning är att Ostkustbanans
förlängning till Umeå kommer att inverka positivt
också på andra delar av järnvägsnätet. Upptagningsområdet kommer att vidgas för bland annat
virkesförsörjningen till industrierna.
För passagerartrafiken är en kustbana norr om
Härnösand nödvändig för en överdagenförbindelse
Umeå-Stockholm.
En kustbana till Umeå är en utomordentligt angelägen investering, dels för industrietablering, dels
för servicesektorn. Verkställda utredningar har visat
på tillfredsställande räntabilitet.
Symposiet vill därför uttala som sin enhälliga mening att Statens Järnvägar omedelbart igångsätter
en banteknisk stakning för en kustbanas utbyggnad
till Umeå.

Slutsatser med bärighet
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1960-talets klimatdebatt
var inte som dagens. Nu
talas det om global uppvärmning, då om risken
for hårda vintrar som
gjorde det angeläget att
bygga ut järnvägen som
ett alternativ till sjöfarten.
Fast vi har sett av de två
senaste vintrarna att isproblemens tid inte är forbi.
Figuren (som inte återgives
i Lindbloms text) finns i
Bygg ut Ostkustbanan
Härnösand-Umeå,1974,
som i sin tur hämtade den
från US Cold Region Research, 1966.

Symposiet fick rätt i att kapacitetstaket för Norra
stambanan skulle uppnås. Antagandet om att en
kustbana skulle bli billigare än att bygga ut Norra
stambanan med dubbelspår visade sig också ha
viss bärighet. De utredningar som låg till grund
för att bygga Botniabanan visade nämligen att
det skulle bli nästan lika dyrt att bygga ut stambanan med ett dubbelspår. Det beror främst på
att stambanan är byggd med meandrande slingor
mellan myrar, sjöar och berg för att minimera
stigningarna. 2000-talet projektörer säger att
detta gjordes på ett skickligt sätt av dåtidens
lantmätare. De många kurvorna på stambanan
är till för att "gå på skrå" längs berg och åsar. En
rätning av stambanan enligt dagens krav innebär
i stort sett en ny järnväg med många tunneldrivningar och höga kostnader som följd. Det räcker
inte med att bygga bort kurvorna. Stigningarna
blir då alldeles för stora enligt 2000-talets krav.
Ordföranden för symposiet i Umeå i februari
1973, Gunnar Granqvist, gjorde följande historiska återblick över Osckustbanan och frågan om
dess förlängning:
1903 Koncession beviljas för sträckan GävleHärnösand.

1918 Två lokala kommitteer, en i Västerbotten och en i Norrbotten, bildas för utredningar
om Ostkustbanans förlängning.
1927 Ostkustbanan tas i bruk på de sträckor
som då hade byggts.
1933 Staten övertar Ostkustbanan från det
privata järnvägsbolaget.
1944 Motion i riksdagen (II: 126) om Ostkustbanans förlängning till Torne älv (Haparanda).
SJ vill avvakta 1944 års trafikutredning. Landshövdingarna i Västernorrland och Västerbotten
förordar att sträckan Örnsköldsvik-Umeå byggs.
Norrlandskommitten skriver till SJ med begäran
om uppgift på kostnad för anläggande av järnväg
från Härnösand till Haparanda.
1945 Motioner i riksdagen (II:237, 402) av
Gösta Skoglund (S) med flera om att bygga Örnsköldsvik-Umeå som en delsträcka på Ostkustbanan. Regeringen uppdrar till Norrlandskommitten och SJ att gemensamt utreda alternativet
Härnösand-Umeå.
MoDo och Hägglunds gör framställning om
förtur för Översjäla-Gullänget-Husum. Norrlandskommitten ansluter sig till förslaget genom
skrivelse till regeringen.
1946 1944 års trafikutredning förordar uppskov Örnsköldsvik-Husum till dess HärnösandUmeå utretts i sin helhet.
1947 SJ och norrlandskommitten presenterar
sin utredning om Härnösand-Umeå. Kostnaden
beräknas till 53, 9 Mkr.
1948 Särskild utredning (av Briandt) görs om
U meå-Skellefteå-Byske.
19 51 Särskild utredning (av Briandt) om Nyland-Köpmanholmen och alternativ NensjöKöpmanholmen.
1953 Delegation uppvaktar regeringen om
Örnsköldsvik-Husum.
1954 SJ utreder Örnsköldsvik-Husum.
1956 Motion i riksdagen (II:506) om Ostkustbanans förlängning. SJ begär medel hos regeringen för att bygga Örnsköldsvik-Husum på
ett sätt som innebär att SJ:s räntepliktiga kapital
inte utökas.
1969 SJ :s högre företagsekonomiska kurs utreder Härnösand-Umeå som övningsobjekt i 15
delutredningar. Motion i Västernorrlands läns
landsting om utredning av projektet, alla partier är överens. Interpellation i riksdagen av Rolf
Sellgren (Fp) om en utbyggnad i första hand till
Husum.

1970 Motioner i riksdagen (I:82, II:101)
om utredning Örnsköldsvik-Husum respektive Örnsköldsvik-Umeå. Motioner i riksdagen
(I:343, II:379) med direkt yrkande om utbyggnad av Ostkustbanan.
1971 Fyrpartimotion (930) med direkt yrkande om utbyggnad av Ostkustbanan Härnösand-Umeå. Motionärer Gunnar Hedlund (C),
C.H.Hermansson (Vpk), Gösta Bohman (M)
samt Gunnar Helen (Fp). Dessutom motion
971 om åtgärder för att förkorta restiden mellan
övre Norrland och södra Sverige. Riksdagen beslutar om en utredning Härnösand-Umeå.
1971 Regeringen ger SJ i uppdrag att utreda
tekniska och ekonomiska förutsättningar för
Härnösand-Umeå.
1972 Uppvaktning av bland andra landshövding Kurt Nordgren om en bana ArnäsvallHusum. Länsstyrelsen i Västernorrland ställer sig
positiv till järnväg till Husum samt Köpmanholmen i Länsprogram 1970.
1973 ny trafikpolitisk utredning börjar arbeta. SJ utreder Härnösand-Umeå. Kostnad 870
Mkr.
Fyrpartimotion 1971
Fyrpartimotionen 1971, där de borgerliga partierna och Vänsterpartiet samarbetade, var ett
undantag i svensk politik. Förutom de ovan
nämnda partiledarna, Gunnar Hedlund (C),
C.H. Hermansson (Vpk), Gösta Bohman (M),
och Gunnar Helen (Fp) undertecknades motionen av Rolf Sellgren (Fp), Gustav Lorentzon
(Vpk), Nils-Eric Gustafsson (C) och Tore Nilsson (M). Motionen var på hela 14 sidor och utförliga motiv för att bygga Ostkustbanan mellan
Härnösand och Umeå radades upp. SJ:s monopolställning och envisa motstånd ledde dock till
att även den motionen avslogs trots att de fyra
partierna hade stor majoritet i riksdagen. Den
socialdemokratiska regeringen var avvisande och
ledamöterna från Västernorrland och Västerbotten, bland dem Gösta Skoglund i Umeå, fronderade inte mot sin regering. Flera av dem hade
i andra sammanhang visat stort intresse av att fa
Ostkustbanan byggd.
1976 blev det borgerlig majoritet i riksdagen
men inte heller detta ledde till att Ostkustbanan
fick ny aktualitet. Det var lättare att vara entusiastisk för järnvägsbygget för partier som var i
opposition.
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Industrispår till Husum
Parallellt med debatten om Ostkustbanans förlängning har planerna på ett industrispår mellan Örnsköldsvik och Husum dykt upp med
jämna mellanrum. Den 9 september 1974 ledde
dessa funderingar till en konkret handling. Då
begärde nämligen SJ hos regeringen att fa bygga
industrispåret till Husum som beredskapsarbete.
Planerna hade starkt stöd av Örnsköldsviks kommun samt länsarbetsnämnden, länsstyrelsen och
arbetsmarknadsverket (AMS). SJ:s planer understöddes av Västernorrlands läns socialdemokratiska riksdagsgrupp som i en motion 1979
föreslog att industrispåret skulle byggas. Rune
Jonsson (S) från Husum var första namn.
Det var borgerlig majoritet i riksdagen med
Rolf Sellgren (Fp) som trafikutskottets föredragande. Både Rune Jonsson och Rolf Sellgren
talade varmt för motionen och utskottets välvilliga skrivning i riksdagen. Frågan föll dock på att
MoDo klargjorde att bolaget inte var berett att
ta på sig andra kostnader än de som följde med
inom fabrikens grindar. Den 10 juli 1980 avslog
regeringen den begäran som SJ lämnat in om att
fa bygga industrispåret som beredskapsarbete.
Nytt försök 1983
Det dröjde emellertid inte längre än till 1983
innan frågan aktualiserades på nytt. Den gången
beslöt Örnsköldsviks kommun, Mo och Domsjö
AB och SJ att satsa två miljoner kronor vardera
för att utreda förutsättningarna för ett industrispår till Husum.
Rolf
Sellgren
var, innan han
blev riksdagsledamot, transportchef för kemiska produkter
hos MoDo. Det
var han som förmedlade kontakterna mellan
MoDo och SJ

Umeå C. Blir det
även Norrbotniabana?
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och far ses som initiativtagare. Örnsköldsviks
kommun med Vidar Fahlen (S) som kommunstyrelsens ordförande kom med som tredje part.
Ett trepartskontrakt mellan kommunen, MoDo
och SJ tecknades och konsultföretaget Kjessler &
Mannerstråle fick i uppdrag att utreda kostnader
och förutsättningar. Det skedde under 1984 med
en hel del protester från föreningar i Husum eftersom spåret planerades över Gideälven nära småbåtshamnen. Vidare skulle betydande störningar
uppstå vid två orörda badvikar.
Utredningen visade att industrispåret skulle
kosta mellan 235 och 265 miljoner kronor inklusive elektrifiering och kostnaderna för lok
och vagnar. Utöver detta skulle MoDo drabbas
av investeringskostnader på cirka 175 miljoner
kronor inom fabriksområdet. Det ledde till att
MoDo i ett brev till kommunen i februari 1985
drog sig ur projektet. Företaget meddelade att
bolaget stod inför andra tunga investeringar och
att nyttan med spåret inte uppvägde investeringskostnaderna. MoDo tog ett strategiskt beslut om
att satsa på båttransporter i stället.
I mars 2007 sa den då 88-årige Rolf Sellgren
att det var tur att spåret inte byggdes eftersom det
var ett industrispår som planerades.
- Min dröm under alla mina aktiva år inom
MoDo och i riksdagen var att fa en ostkustbana
byggd upp till i första hand Umeå.
Källor: Ostkustbanans arkiv, Riksdagens arkiv,

intervjuer.

Katarina Sandberg

Botniabanans invigning
Det är långt mellan järnvägsinvigningarna nuförtiden. Förra gången en större järnväg togs i
bruk var för över 70 år sen, när lnlandsbanan
invigdes den 6 augusti 1937. Under fyra dagar i
augusti förra året var det dags igen - denna gång
för Botniabanan med den kungliga invigningen,
lördagen den 28 augusti, som höjdpunkt. Sveriges Järnvägsmuseum var på plats.
Dokumentationen

Det låg en spänd förväntan i luften när jag och
min kollega Christina Engström kom till Frånö
Folkets hus, strax utanför Kramfors på morgonen den 26 augusti. Vi och två av våra kollegor, Lars Olov Karlsson och Lennart Lundgren,
skulle vara med och dokumentera invigningen
av Botniabanan för Sveriges Järnvägsmuseum,
Trafikverkets museers, räkning. Detta var även
ursprungligen tänkt som ett fältarbete med vår
samdokpool Tillverkning och tjänster, men av
olika anledningar gick det inte att genomföra.
Samdok är ett nätverk för institutioner som
arbetar med samtidsdokumentation, indelat i
olika pooler (grupper) med sekretariatet förlagt
till Nordiska museet. Järnvägsmuseet hade sedan
tidigare haft kontakt med informationschefen på
Botniabanan AB om att ta emot informationsmaterial, bilddatabas, tidningsklipp och föremål
till museets samlingar när bolaget Botniabanan
AB avvecklades.
Nu var uppgiften att dokumentera hela evenemanget genom att delta på plats, skriva ner intryck under tågresor, göra intervjuer, fotografera,
filma och samla in föremål och annat material till
museets samlingar. Vi ville både dokumentera
själva invigningsfestligheterna och lyssna av vad
allmänhet, tjänstemän, politiker och näringsliv
ansåg att Botniabanan skulle komma att betyda
för människa och samhälle, här i regionen och på
ett nationellt plan. Botniabanans informationsavdelning som höll i invigningsarrangemanget
ordnade så att Sveriges Järnvägsmuseum kunde
vara med hela vägen ut, eftersom vi ju även skulle ta hand om övrigt material. Det var därför vi
kom till Frånö denna torsdagsmorgon. Vi skulle
få åka med på det så kallade Premiärtåget, med

personal och entreprenörer som hade arbetat
med banan.
Premiärtåget

Anslutningsbussen till Frånö från X2000-tåget
i Sundsvall var sen, (Frånö är för övrigt platsen
där det ödesdigra demonstrationståget samlades
inför demonstrationen till Lunde, 1931) så vi
fick springa ned till den provisoriskt uppbyggda plattformen, med andan i halsen och fikat i
handen. Vi hade ett par minuter till godo innan
tåget skulle starta färden norrut mot Umeå och
fick plats i vagn 2, bland entreprenörer och personal. I den vagnen var det en mycket uppsluppen och trivsam stämning - när tåget rullade
ut från Frånö kl 11.30 applåderades det till
och med spontant! Här märktes det att det var
människor som varit engagerade i byggandet,
vi noterade många initierade och roliga kommentarer i våra anteckningsblock. Under resans
gång berättade olika entreprenörer via högtalarsystemet om byggnadsarbetena. Tyvärr var det
en del tekniska problem med systemet under
denna premiärtur, så mycket intressant information gick våra öron förbi . Det vi hörde var i
alla fall spännande.
Nya resecentra

Det gjordes stopp för avstigning, rundvandring
och information vid de nya resecentrumen i
Kramfors, Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling
och Hörnefors. Byggnaderna kändes moderna,
samtidigt som de var gediget utformade, med
omsorg om material och detaljer. Örnsköldsvik
och Umeå som de största var överväldigande som stora glaspalats! Umeå Östra kallas redan för
"Kexchokladen" på grund av det speciella rutlagda system av träbalkar som utgör byggnadskonstruktionen. De flesta vi talade med denna
dag var mycket positiva, men det fanns även vissa
som var missnöjda, till exempel landskapsarkitekter som var kritiska till banans branta stenvallar täckta med grov makadam - mycket svårskötta på sikt.
Efter 19 mils resa var det så bara kulmen på
arbetet med banan - personalfesten - som häg65

Husums resecenter var inte bara spännande exteriört, det hade många fina interiördetaljer också. Foto (alla) forf

Hörnefors resecenter, där samspelet mellan ute och inne fungerar på ett mycket bra och estetiskt tilltalande sätt.
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rade för de flesta, men så långt sträckte sig inte
vår ackreditering. Christina och jag tog istället en
av de väntande bussarna ner till centrum, gick till
vårt hotell och fyllda av intryck efter den första
dagen gick vi igenom morgondagens arbete, då
vi skulle rekognoscera inför filming och fotografering av lördagens invigningståg.

Botniabanans framväxt
Korta fakta: Botniabanan är en Jarnväg för
både gods- och persontrafik. Den knyter ihop
tätorterna längs Norrlandskusten i en cirka 19
mil lång bana mellan Umeå och Kramfors och
inrymmer 143 broar och 2,5 mil tunnlar (16
stycken, varav den längsta är 6 km). Sista biten
från Ångermanälven till Kramfors - Ådalsbanan
- beräknas klar i augusti 2011. Banans byggtid
varade från 1999 till 2010. Den är en av Sveriges största infrastruktursatsningar i modern tid.
Dragningen genom viktiga fagelskyddsområden
vållade stor debatt och banan prövades mot den
nya miljöbalken.
Botniabanan är först i Sverige med att införa det nya europeiska trafikstyrningssystemet
ERTMS utan optiska signaler. Maxhastighet
för tågen är 250 km/h. Persontrafiken tjuvstartade den 30 augusti 2010 med fem avgångar
per dag mellan Umeå och Örnsköldsvik. Godsoch persontrafiken längs hela banan kommer
att starta hösten 2011. Diskussioner förs om
det ska bli en fortsättning norrut med Norrbotniabanan.

En av de praktiska detaljer som utformats såväl genomtänkt som snyggt var informationstavlorna med
punktskrift.
Öviks resecenter. Här präglas interiören av rymd och
ljus, det känns väldigt luftigt. Man har dessutom lyckats
sammanfoga en äldre byggn,ad, "Kulturfabriken': med
det helt moderna resecentret i glas och stål på ett utomordentligt bra sätt.

Umeå godsbangård
Medan vi var i Kramfors och Örnsköldsvik
under fredagen och förberedde dokumentationen inför lördagens äventyr invigdes den nya
godsbangården i Umeå med pompa och ståt. I
och med detta fick Umeå Sveriges modernaste
godsbangård! Här kan man både köra med lastbilarna ända fram till järnvägsspåren för lastning
och lossning och växla om tågen. Med den nya
godsbangården som en länk mellan den nya
Botniabanan och det befintliga stambanenätet
till övre Norrland blir kapaciteten för gods på
järnväg till och från övre Norrland mer än fördubblad. Umeå godsbangård inrymmer 19 km
spår, 10 broar och 50 växlar. Men det storslagna
fyrverkeriet när godståget bröt bandet till godsbangården fick vi tyvärr nöja oss med att se på
TV-nyheterna på kvällen!
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Lokforare Stefan
Berndtsson basade
for lokforarna under dagarna. Här
står han .framfar
Reginan, tåget som
gick på lördagen
och söndagen. Det
susade.fram med en
, hastighet av 200
km/h och gick så
mjukt att vissa av
passagerarna sa att
det kändes som att
det "gick i smör'~
De tåg som 2011
kommer att trafikera Botniabanan
är X63 och X55
()(2000:s efterträdare).

Rullande invigning med kungliga förtecken
Lördagen var annars lnvigningsdagen med stort I.
Flaggorna var hissade och trumpeterna smattrade.
lnvigningståget med kungen, VIP-gäster och media gick från resecentrum till resecentrum under
dagen. lnvigningsfestligheter hölls på fyra platser;
Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå,
Orange kepsar, med trycket ''Bygg Norrbotniabanan "
syntes på invigningsdagen. Det var en manifestation
som hade Anette Novak, chefredaktör på Norrländska
Socialdemokraten, som initiativtagare. De som stödde
utbyggnaden av banan norrut bar orange kläder och
kepsar. Det syntes även plakat.framfar VIP-tältet och
kungen på resans slutmål Umeå.

Kungen höll tal och slog symboliskt ihop två rälsbitar av trä i en högtidlig ceremoni och så var resecentrumet invigt! Och järnvägen också förstås.
Men festligheterna pågick på alla platserna, med
stora artistuppbåd, hela dagen lång.
Mitt i allt detta, i "stormens öga'' åkte jag med
på VIP-tåget, fotograferade och skrev. Jag fick
exempelvis upplåta min plats åt Sveriges Radio
när de skulle intervjua ministrar och kommunalråd och VD:ar och andra kändisar som var
med. Mina tre medarbetare åkte i en hyrbil för
att kunna filma och fotografera när tåget passerade de längsta tunnlarna i Sverige och den högsta bron på banan, och gled in på resecentrumens
perronger. Vi hade åkt närmare 30 mil mellan
Umeå och Kramfors och rekognoscerat under
fredagen för att hitta platser att filma ifrån. Men
vår filmare Lennart Lundgren höll på att ramla
ner från en av höjderna när tåget susade förbi det gick ju mycket fortare i verkligheten än när
han hade tränat dagen före! Och vår fotograf och
skribent Lars Olov Karlsson, LOK, höll på att
försvinna i buskagen nedanför.

Kungamiddagen
Festligheterna fortsatte under hela dagen, men
vid 18-tiden lämnade jag Umeå Östra for att
hinna till hotellet och byta om till festklänning
- jag skulle delta vid kungamiddagen på Länsresidenset. Kl 19 .30 var det mingel med fördrink
och kl 20.00 var det dags for middagen. Den intogs i ett tält i residensets trädgård - landshöv68

dog 77 Lager (Skottland), Rocca Guicciarda Riserva (Italien), St Stephan's Crown Tokaji Aszu
3 Puttonyos (Ungern) samt efter detta Kaffe &
Avec.
Allmänhetens tåg

Här intervjuades näringsminister och dåvarande vice
statsminister Maud Olofison på tåget - och jag passade
på att dokumentera det.

Under söndagen tjuvstartade allmänhetens tåg.
Då gick det tåg hela dagen i pendeltrafik mellan
Umeå och Örnsköldsvik. Norrtåg hade delat ut
gratisbiljetter och det hade varit strid på kniven
om biljetterna. De hade tagit slut blixtsnabbt när
de släpptes eftersom många ville åka en provtur
med de snabba tågen denna första dag.
Trots regn i luften var det fullt med glada och
förväntansfulla människor som fyllde vagnarna
sedan de serverats kaffe och bulle på perrongen.
De flesta var mycket positiva till banans framtid.
Man såg möjligheterna att binda ihop Ö-vik och
Umeå och arbeta/studera på en ort och bo på en
annan. Många tänkte sig att åka och hälsa på någon bekant på den andra orten eller spendera ett
par timmar med shopping och kultur. Även boende i de mindre orterna såg stora fördelar med att
kunna pendla till de större för arbetstillfällen och
studier. Att åka fort och bekvämt till Stockholm
Många blev nöjda över att ja sig en fika innan de klev
ombord på tåget.

dingen Chris Heister sa i sitt välkomsttal att så
många gäster tyvärr inte rymdes inne i residenset. Tältet var dock mycket vackert utsmyckat
med färgad belysning som påminde om japanska
lyktor, vitt porslin och vitt linne. I mitten stod
ett runt honnörsbord och de övriga tolv borden
sträckte sig som strålar ut från det. Vid honnörsbordet satt kungen, med en dam på var sida;
landshövdingen och vice statsminister Maud
Olofsson. Där satt även Botniabanans VD Lennart Westberg, Botniabanans styrelseordförande
Anna Grönlund, Norrtågs VD Maria Höglander
och Trafikverkets GD Gunnar Malm. Middagen
pågick i nästan fyra timmar, ett antal tal hölls
under avspända former och det bjöds på musikunderhållning. Stämningen var lättsam och
glad och känslan var att många kände sig lättade
att äntligen ha nått hit.
På menyn stod: Sikrom med färskostfylld
kavringbakelse, rödlök, gurka och solrosskott;
Grillad kalvytterfile med paltmuffins, creme på
majrova, portvinssky samt ragu på rimskivling;
Åkerbärsmousse med halloncurd på chokladbotten. Drycker: Pongracz Brut (Sydafrika), Brew69

Två av de tågmästare som arbetade
denna dag ombord
på "Allmänhetens
tåg'~

hägrade naturligtvis också, även om detta inte går
förrän 2011. De kritiska var tveksamma till om
folk skulle pendla, eftersom det var för långt att ta
sig till resecentrumen, och de trodde även att folk
skulle tycka att det inte var tillräckligt prisvärt.
Och sen då?
När det här skrivs har tågen på banan varit igång
ett tag. Trafiken har under en inledningsfas lidit av
olika tekniska problem, och debatten har gått om
den kanske sattes igång alltför tidigt. Under detta
första testår när man så smått har smugit igång trafiken har man dock naturligtvis arbetat hårt med
att komma tillrätta med dessa problem.
Vårt arbete då? Ja, för oss återstår en del efterarbete. I oktober hämtade vi materialet från

projekt Botniabanan i Umeå och Örnsköldsvik.
Sedan har vi startat genomgången av allt. Vi
har bland annat sparat programblad, menyer,
biljetter, banderoller, flaggor, jubileumssaker,
profilkläder och inbjudningar. Vi har börjat
gå igenom våra samlade bilder och intervjuer
och funderar över hur vi ska kunna visa detta
på bästa sätt. Vi ska redigera vår film. Och så
ska vi göra oss beredda på att åka upp till invigningen av Ådalsbanan i höst. I och med det
sätter persontrafiken igång på allvar med den ordinarie tidtabellen och Stockholmstågen börjar
gå. Då får vi också ställa alla frågor som vi inte
ställde den här gången; till exempel om hur det
går med stationerna och stationssamhällena på
gamla stambanan.
Familjen Lundfolt-Bjurström var
en av de familjer
som åkte tur och
retur UmeåÖrnsköldsvik
denna premiärdag.
De skulle gå på
Aventyrsbadet
i Övik De var
mycket positiva till
den nya banan och
njöt av åkturen.
Här syns halva familjen; Tuva 3 år
och pappa Marcus
tittar ut genom
fonstret och tycker
tåget går fort!
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Ostkustbanans misslyckade motorvagnar
Efter första världskriget var många inom järnvägen övertygade om att framtiden tillhörde
förbränningsmotorn. Problemet var inte i första hand motorn, utan hur kraften från motorn
skulle överföras till hjulen. Eftersom ett tåg var
tungt, flera hundra ton, erfordras kraftiga motorer på över hundra hästkrafter och de växellådor av mekanisk typ som fanns klarade inte
att överföra så höga motorkrafter. Det fanns ju
sedan gammalt den elektriska kraftöverföringen
med en förbränningsmotor som drev en generator som levererades ström till elmotorer och att
dessa sedan via mekaniska växlar drev hjulaxlarna. Men alla experter var helt överens om att det
systemet var tungt, klumpigt och otidsenligt.
Däremot var en hydraulisk växel mycket intressant, där motorn drev en pump som via en
vätska överförde ett tryck och en kraft till ett
kolvsystem eller turbinsystem.
Inte bara rysslok

Nydqvist & Holms välkända verkstad i Trollhättan (Nohab) hade 1920 påbörjat tillverkningen
av Sveriges största lokorder om 1000 lok till
Sovjetunionen. Ordern var så stor att man var
tvungen att dela med sig halva ordern till tyska
lokfabriker. När väl produktionen var igång och
produktionssidan fullbelagd för flera år framåt
kan man tänka sig att konstruktionsavdelningen
fick tid att tänka på nya projekt, och ett av dessa
var lok och motorvagnar med hydraulisk transm1ss1on.
En hydraulisk växel system Antenor Nydqvist
patenterades och det första fullskaleprovet utfördes 1924 med en hydraulväxel monterad på en
tralla. Av beskrivningen att döma var det, jämfört med en modern hydraulväxel, en rätt enkel
konstruktion med en till förbränningsmotorn
kopplad centrifugalpump, som med en blandning av glycerin och vatten drev två turbinhjul
som överförde kraften via en växel till en blindaxel på motorboggin. En turbin för gång framåt,
en för gång bakåt.
Nästa steg var att motorisera en järnvägsvagn,
och företagets egen personaltransportvagn utrustades med en maskinboggi med koppelstångs-

drift och en Sterling-motor på 130 hästkrafter.
Efter lyckade provkörningar på linjen Vänersborg-Uddevalla med en uppnådd hastighet av
71 km/h kände man sig säker på framgång och
gick ut med ett brett program omfattande både
koppelstångslok, tunga nybyggda motorvagnar
och personvagnar konverterade till motorvagnar. Det sista var en nödvändighet, för många
privatbanor hade en mycket dålig ekonomi och
genom att använda en befintlig personvagn som
utgångspunkt kunde en del av kostnaden för att
anskaffa en motorvagn reduceras.
Ostkustbanan, linjen Gävle-Sundsvall-Härnösand, hade efter många års förhandlingar
äntligen börjat byggas på 1920-talet. För trafiken erhöll man lok och vagnar från SJ som
en del av statslånet, men O KB beställde även
ny materiel för persontrafiken. Man hade ett
samarbete med Uppsala-Gävle järnväg och såg
med intresse hur UGJ avsåg att minskat sina
driftskostnader genom att införa motorvagnar
i lokaltrafiken Uppsala-Tierp-Gävle. De två
UGJ-motorvagnarna var byggda av Hässleholms Verkstäder efter Deutsche Werfts i Kiel
system och med 32 tons tjänstevikt. Utrustade
med bensinmotorer på 150 hästkrafter och mekaniska växellådor klarade de att dra en eller två
person- och resgodsvagnar, då de sattes i trafik
under hösten 1925.
Bensin, bensol eller gengas?

Nohab erbjöd i en stor offertinfordran från 0KB
den 22 december 1924 sammanlagt fyra motorvagnar med extra reservboggi, fyra boggivagnar
typ BCo, tre boggivagnar typ Co, sex personvagnar typ C3, tre kombinerade vagnar typ CD3,
fem kombinerade vagnar typ CF3, fyra resgodsvagnar F3, tre ångfinkor, sex tjänstevagnar (två
spårrensare, två kranvagnar, två snöplogar). Efter
budgivningen fick Nohab order på fyra motorvagnar och sex boggipersonvagnar samt två spårrensare och två vingplogar.
En beställning lades den 28 mars 1925 på fyra
stora tunga motorvagnar utrustade med bensinmotor efter en förslagsritning den 22 januari
på en vagn med 94 sittplatser. Motorvagnarna
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Nohabs egen
personvagn som
motorvagn 1925.

NS.

~

skulle drivas av bensin, en blandning av sprit
och bensin eller bensol. För att förbilliga driften
skulle motorvagnarna utrustas med gasgeneratorer (det vill säga det vi sedan kallade gengas).
De skulle kunna köras med en blandning av generatorgas och flytande bränsle. Växling mellan
systemen skulle kunna ske under gång. Första
leverans skulle ske efter 7½, resterande efter 8½
månad. Nohab gav ett års garanti på motor och
gasgenerator, fyra års garanti på kraftöverföring
och funktion, allt efter en godkänd leverans. Priset var 80 700 kronor och 32 000 for en extra
maskinboggi.
Översiktsritning. Nohabs arkiv genom Svante Runberger.

ID

Korgen utfördes som en fribärande konstruktion
med järnramar och plåtklädsel. Den var inredd
med förarhytt i var ände. I maskinboggins ände
försedd med plåtskåp med plats for två gasgeneratorer och en bränsletank for 800 liter flytande
bränsle. Två salonger och toalett samt med glasrutor i mellanväggarna för sikt genom hela vagnen. Allt snickeriarbete utfördes av Dahlström &
Löfgren, Motala Verkstad.
Maskinboggin var försedd med en förgasarmotor (den var inte specificerad, men skulle
godkännas av 0KB) om minst 220 hästkrafter
vid 1800 rpm som drev en centrifugalpump.

•
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En femte maskinboggi i reserv

MQTQR\/AGN LITTCo

Via hydraulsystemet drevs två turbinhjul på
sekundäraxeln, ett för varje körriktning. Hydraulvätskan/ drivvätskan bestod av vatten med
30-50 % inblandning av glycerol. Sekundäraxeln drev via en kugghjulsutväxling en blindaxel,
sedan med koppelstänger till drivhjulen. En extra maskinboggi beställdes också, sannolikt efter
förebild från UGJ, för att vid revisionerna kunna
byta boggier och hålla vagnarna rullande. Löpboggin var en förstärkt modell 07 (som användes till de samtidigt levererade personvagnarna
till 0KB). Motorn kyldes via flera kylare på taket. Tryckluft typ Kunze Knorr för omkastning
av körriktning, broms och sandning samt för
bromsning av släpvagnar. Handbroms och dödmansgrepp. Elektrisk belysning med elgenerator
system USL/AGA som drevs från inneraxeln på
löpboggin. Start via batterier och motorns generator. Uppvärmning skedde via motorns kylvatten och avgaser samt med en extra koksgryta.
Vagnarna målades i OKB:s olivgröna färg med
mörkare nyans på taket och blå färg i maskinrum och förarrum. Märkning som O KB XCo
1-4 medan maskinboggierna erhöll nummer i
en separat nummerserie 1-5. Löpboggierna fick
0KB internummer 79-82. Hos Nohab lades
motorvagnarna i lokens tillverkningsnummerserie med nummer 1755-1758 och med 1759
för den extra maskinboggin nummer 5.
Dimensioner

Längd över buffertar
22 220 mm
Längd över korg
21 190 mm
Längd över buffertplankor
20 920 mm
Bredd
3 130 mm
Höjd
3 870 mm
Hjulbas
3 700+15 600+2 400 mm
Drivhjulsdiameter
960 mm
Max. axeltryck
13 ton

Därefter vidtog arbetet på Nohab och leveranstiden kunde (naturligtvis) inte hållas.
Motorn var första problemet och Nohab meddelade i juni 1925 att den planerade motorn var
alldeles för tung. Valet blev sedan en sexcylindrig bensinmotor från Sterling Engine Co av typ
Coast Guard, det vill säga en marinmotor.
Nästa stora fråga var bränslet och detta var
inte ett specifikt problem för dessa motorvagnar.
För alla motorvagnar som då var i drift i Sverige
gällde att bränslefrågan var stor och omdebatterad. Nohab tog hjälp av professor E. Hubendick

från KTH som under våren 1926 föreslog dels
lättbentyl, alltså 25 % sprit och 75 % bensin,
alternativt bentyl med 17 % bensol och 83 %
sprit eller ren spritdrift. I oktober 1925 beslöts
att avvakta med motorgasapparaturen, som skulle levereras av AB Motorgas. Nohab hade under
tiden byggt om en motorvagn för Västgötabanan
på 75 hästkrafter som helt drevs av motorgas och
den hade vissa besvär med gasrenare och förgasare. I avvaktan på att dessa problem skulle lösas
beställdes inga aggregat till OKB-vagnarna.
Motorvagnsleveranserna blev närmare ett halvår försenade. 0KB klagade bittert och omtalade
att all den tänkta lokaltrafiken kring Sundsvall
redan övertagits av landsvägsbussarna. Nohab
meddelade den 1 maj 1926 att tre motorvagnar
beräknades levereras i maj, den fjärde i augusti.

Problematisk provdrift
Den första motorvagnen blev klar i Trollhättan
den 3 maj 1926 och två eldare, E. Mo len och O.
Rohlertz, anlände från O KB för att utbildas till
motorvagnsförare. Provkörningar skedde Göteborg-Trollhättan den 12-13 maj och Vänersborg-Vara den 20 maj. Någon representant för
0 KB var ej närvarande, men däremot de inkallade experterna professorna Hjalmar 0. Dahl och
Edvard Hubendick från KTH i Stockholm. Den
förra var professor i vattenmotorer och pumpar
och den senare en mycket välkänd professor i läran om förbränningsmotorer.
Vagn

maskinboggi

leverans

trafik

1
2

2
1

260528
260617
260621
260804

260621
260624
260628
260808

3

3

4

4

Den första motorvagnen, 0KB XCo 1 sändes 25
maj 1926 via Bergslagsbanan till Härnösand, dit
den ankom 28 maj. Den insattes i trafik den 21
juni på sträckan Söråker-Sundsvall-Njurunda.
Noterade tågnummer är 51, 64, 68, 70. Problemen började omedelbart, huvudsakligen bottnande i alltför höga temperaturer på kylvatten
och drivvätska/hydraulvätska samt att motorvagnen ofta var alltför svag. Vid flera av OKB:s
hållplatser som Stockvik, Vivsta och Torsboda,
som var belägna i motlut eller kurva, måste motorvagnen backa för att ta sats inför stigningen
med åtföljande tågförseningar. Bidragande till
problemen var även ett stort antal resande.
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0KB motorvagn XCo 1 har anlänt till hemmabanan. NS.

Motorvagn XCo 2 anlände den 17 juni och
mötte samma svårigheter, och samma sak gällde
XCo 3 från den 28 juni och XCo 4 när den som
fjärde vagn sattes i trafik under augusti 1926.

Ej godkänt
Dessutom uppstod mer allmängiltiga tekniska fel
där i synnerhet omfattande startmotorproblem
och förgasarkrångel (smuts i filtren) var vanligt
förekommande.
Man gjorde försök att förbättra situationen genom att till exempel byta till den extra maskinboggin nummer 5 på XCo 3 i augusti 1926.
Den första av många provkörningar utfördes
9 juni med motorvagn 1 på sträckan NjurundaHärnösand samt på Härnösand-Veda (ovanligt
nog på grannbanan Härnösand-Sollefteå järnväg). Man fann att det var stort motstånd för maskinboggin i snäva kurvor och samtidigt uppstod
brand i vagnsgolvet vid ljuddämparen.
Den 8-9 juli utfördes provkörningar med motorvagnarna XCo 2 och XCo 3 på sträckan Söråker-Vivstavarv. Med XCo 2 och en boggivagn,
sammanlagt 84,4 ton nåddes 10-15 km/h i den
värsta stigningen mot kontrakterat 30 km/h. Vid
stopp i Stavreviken med 12,2 %0 och 360 meters kurva orkade tåget ej starta. Noterad kylvat74

tenstemperatur var 80° C och för "drivvätska''
48° C. Motorvagn XCo 3 fastnade i backen vid
Nolbykullens hållplats, 10 %0 stigning och 500
meters kurva.
På morgonen den 11 augusti utfördes provkörningar på sträckan Stavreviken-Söråker med dels
a) tåg med motorvagn plus tvåaxlig släpvagn på
sammanlagt 67 ton,
b) tåg med motorvagn och boggivagn på sammanlagt 84 ton,
c) tåg med ensam motorvagn.
Resultaten blev
a) provturen avbröts vid Gumböle på grund
av ångbildning i kylsystemet. Tåget klarade 25
km/h i 14 %0,
b) provturen avbröts vid km 264,
c) klarade 40 km/h i 14 %0.
Tonen kärvar

Den 23 september utfördes en ny provkörning
med motorvagn 1 på sträckan Sundsvall-Söråker
och man fann att en ensam motorvagn klarade 45
km/h med alltför hög temperatur på kylvattnet.
Tillkopplades en släpvagn sjönk hastigheten till
15-16 km/h och kylvattnet nådde kokpunkten.
Den 24 augusti meddelade O KB att man inte
kunde godkänna motorvagnarna, då de ej klarade

av trafiken. 0KB begärde att kontraktsklausulen
om utbyte av hydraulväxeln skulle gälla. Om
Nohab inte klarade av det, kunde 0KB själva
montera in mekaniska växlar. Som synes började
samtalstonen bli lite ansträngd.
Nohab meddelade 29 september att man
påbörjat en omkonstruktion av turbinhjulen i
växeln enligt professor Hjalmar Dahls ritningar.
Nohab hade nu också anställt en särskild motoringenjör vid namn Åberg.
Ett nytt problem dyker upp i början i slutet av
september i form av spruckna avgasrör där vatten
från värmeelementen blandas med avgaser (och
ånga). Nohab vill beställa nya avgasrör från USA,
men O KB tycker att man inte kan vänta utan
åtar sig att nytillverka avgasrör i egen regi. Man
påpekar också att vagnarna redan utan gasgeneratorer väger hela 46,8 ton mot avtalade 41,5 ton
i kontraktet. Vikten på axlarna är 13,73, 13,01,
10,38 och 9,71 ton.
Den 7 oktober noterar 0KB att alla motorvagnar är ur trafik och ersatta av ånglok. Även den
femte maskinboggin är sönder.
Den 9 oktober gjorde ett alltmer missnöjt
0KB mätningar av bränsleåtgången på insatssträckan Söråker-Sundsvall-Njurunda och

. .Oatkuatbånins ··• törata· motorv·har_. nu· anlänt"': tilf S11ndstall cich·
:ble:v -under gärda.gen :p~v-körd tnel~
Ian Nj1.1ru~då ·:och· H~rn-~nn',t 'Våg~
nen, som ·är lev~tad ·av.:.Nydqvist
& -~o~m(~~_-b.-_i Trollhät~n,, :är syrt.;;
nerhgen e]eg-an·t :~ch komfortabel,
1Jppdel~d i -tvl salonger,- :en för tö~
kare och,"· _en for ·icke .rlik~re, och
med sittplat-se~ fö~ .-96 ·. påssl'gera.re.
· . Driv.kr~Uen.· är · en c:å :225 ·hkrs
hens_in-~otor, ·som ··är placerad i en~boggien. -Manövr.eriIJgen är Sytt•
nerligen en·k el ~ch ·inskrä'nk~r sig
till reg]eriµgen a:v mot~rns va·rvantal _·me~elst ga$h&rnd·taget.- Hastigheten ät _sfipule·rå:d-· tiff maximum
,o·km. i tiinme-n. · _. -_ .·.
Tiden: .fö-r ·deil ~nya 'vagnens sittande·i ftafik
ännu i_oke bestämd,
men av · aJJt . att ·döma torde · dc-t
komrµa a-tt:bli med :de_t 8n·araste. ·

·a~:

Insidan av motorvagn 1. Observera den öppna interiören med genomsikt genom hela vagnen. NS.
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Ostkllstbanan.
Bandelen· Billntnda ·- Sundsvall~flimnsand.
Från och med.l\fåndagen den 21
juni 1926 tillämpas ny tidtabell
med insatta ·r notorvagnståg .'it lin-

jen Söråker-Njurunda-.Söråker.
Tidtabellen finnes anslageil vid
samtliga stationer, hålJplatser och
motorvagnspl~ttför~år.
,
Härnösand deif-1 6 jtini 1926. ;
TRAFIKCHEFEN.
fann att på samma sträcka drog en motorvagn
423 liter bränsle och en annan 584 liter. Förklaring begärdes. I slutet av oktober samlade sig
0KB till ett sammanfattande klagobrev över alla
problem. Man konstaterade att alla vagnarna var
ur trafik och även den femte maskinboggin var
obrukbar. Lokaltrafiken hade måst utföras med
ångloksdrift.
Generellt sett var motorerna för svaga för de
höga motstånden i pumpar och kylare vilket ledde till överhettningsproblem. Även utan insatta
gasgeneratorer vägde vagnar 46,8 mot kontrakterat 41 ,5 ton. Maximalt axeltryck var satt till 13
ton, men var 13,6 för tom vagn och 15,5 ton för
lastad. Sterlingmotorn klarade 1320-1410 rpm,
vilket gav 150 hästkrafter vid drivhjulen.

Åtgärder
Den 16 oktober 1926 hölls så ett möte mellan
0KB och Nohab i Gävle för problemlösning.
Det framkommer att:
1 Motorvagn XCo 1 är utrustad med professor Dahls nya turbinhjul i motorboggin och ska
Körda kilometer 1926*
juni

iordningställas i Härnösand av ingenjör Åberg.
2 Sex nya kolvar är beställda hos Gävleverken
och Sterling. Alla motorer har kunnat repareras.
Femte motorn är under reparation hos Sterling.
3 Kylarna är inte ändrade. Cirkulationspumpen
fungerar nog bättre om man går över till slutet
expansionssystem.
4 Boggin med nya turbinhjul är provkörd med
troligen större hastighet som följd.
5 Nya hastighetsmätare är beställda men ej levererade.
6 Nya förgasare typ Zenith till motorvagn 1
och dess motorboggi även inklädd.
7 Lyktorna har däremot ej kunnat ändras av
AGA.
8 Nya fästen på reservboggin.
9 Skyddsduk kring maskinboggin uppsatt på
två vagnar.
10 Inga nya gångbord på taken, eftersom Nohab
inte vet hur de nya takkylarna skall bli. Kylare till
XCo 1 är beställda hos Gabrielsssons i Barkarby.
11 VGJ-vagnen har provats med olika förgasare
och en avsevärd besparing har uppnåtts i bränsleförbrukningen . I efterhand meddelas att samma
förgasare av typ Zenith skulle provas på en av
OKB.s vagnar. Det blev på XCo 1.
Professor Hubendick hade deltagit i prov med
gengasdrift på Halmstad-Nässjöbanan och rekommenderade att man skulle kontakta AB
Teknik & Handel för att insätta en av deras gasgeneratorer. Senare meddelar O KB att man anser
att uppsättning av gasgeneratorer i en motorvagn
ska anstå tills vidare.
Motorvagn XCo 2, som varit i Trollhättan för
reparation av cirkulationspumpen, blev klar och
återsänd i slutet av oktober, men samtidigt fick
motorvagn XCo 4 tas ur bruk för samma typ av
fel. Major Lagergren, direktör för 0KB, med-
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XCol
2287
2540
2196
XCo2
208
2108
2904
XCo3
436
2454
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* Km till och från Trollhättan ej medräknat.
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4767
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1444
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111

8785
8427
16048
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43101

1638
793

motorboggi

km

2

7218

delar att han tvingats hyra två ånglok av SJ för
att ha i reserv och för denna kostnad avser han
att debitera Nohab.
Den 23 november utfördes nya provkörningar
Härnösand-Stavreviken med motorvagn 1 och
den omkonstruerade motorboggin 3, men utan
positiva resultat och den nya kylaranläggningen
"var otillfredställande". Följande dag provades
motorn med resultat att man såg att packningarna läckte. Tre dagar senare fann man ett fel på
motorvagn 2 med en skruv som satt rakt in i
kuggväxeln. Resultatet sammanfattades av 0KB
med "de upprepade missöden och skador som
drabbat motorvagnarna ifråga om motorn och
den hydrauliska växeln ha tydligt visat att hela
det konstruktiva icke är så genomtänkt som Ni
vid kontraktets utväxlande gjort gällande. Motorvagnarna stå nu i stall i Härnösand och i motorvagnsstallet i Söråker."
Den 10 november har motorvagn XCo 2
intagits till Gävleverkstaden för reparation av
kortslutning, ompackning av boxarna till hydraulväxeln och uppsättning av segelduksskydd
för kylarna inför vintern, men man upptäcker

Il

.:
1

vid genomgång att den har andra och större
problem med obrukbara rullager i maskineriet,
krökt koppelaxel och stukade kuggar i växeln.
0KB meddelar i början av december att" de skador som motorboggien uppvisar tyder på sådana
konstruktions- och tillverkningsfel att järnvägen
inte längre kan tillåta att Edra motorvagnar används i bolagets trafik" . Motorvagnen sänds den
2 december till Trollhättan med maskinboggin
nödtorftigt hopmonterad.
Nohab rekommenderar tomgång
Men samtidigt kom vintern med dess problem
och olika förslag hur de skulle lösas. 0KB meddelade att luftsandningen fungerar dåligt och
föreslår ändringar i sandboxarnas lock och i ventilerna så att sanden inte packas. Man meddelar
även att "turbinvätskan" gärna rinner över i behållaren. Nohab föreslår att motorvagnarna ska
stå med motorn ständigt igång för att undvika
frysproblem, men det kan 0KB inte godkänna,
utan kräver ett system för uppvärmning av kylvattnet vid stillastående. Nohab tycker "att övriga frågor anser vi vara av sådan natur och sådan
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Med tanke på de
väntade motorvagnarna etablerades ett
tätt nät av hållplatser på Ostkustbanans sträckor kring
Sundsvall. Många
blev dock kortlivade.
Beskuren tidtabell
(nr 13) ur Sveriges
Kommunikationer
15 maj 1927.
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- Bol5
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omfattning att de lämpligen avgörs vid muntliga
förhandlingar mellan parterna''. Även samtalsläget börjar nu helt klart närma sig fryspunkten,
men Nohab meddelar hoppfullt att motorvagn 1
med professor Dahls turbinhjul "ger bättre resultat beträffande hastigheter".
Den 13 december meddelade 0KB att motorvagn 4 dagen innan blivit obrukbar, även denna
gång på grund av en brusten kolv. Reparation
kunde inte ske i Härnösand och O KB vill att
vagnen sändes till Trollhättan. Detta gällde även
reservboggin som var uppställd Härnösand och
vars motor fanns i Trollhättan för reparation. Påföljande dag fick trafikchefen i Härnösand order
att även sända motorvagn XCo 1 till Trollhättan.
Tragedin går mot sin fullbordan och den 17
december 1926 inbjuder 0KB till förhandlingar
med Nohab. Alla motorvagnar är nu obrukbara och tagna ur trafik och O KB föreslår att de
återtages av Nohab. Som främsta kontraktsbrott
anges vagnarnas tyngd.
Efter julhelgen och det nya året 1927 avgår en
ny skrivelse till Nohab där 0KB kräver återbetalning av 198 966:60 kr plus ränta 12 333 kr samt
ytterligare 5 000 kr och omedelbart återtagande
av alla motorvagnarna. Om detta accepteras avstår 0KB från alla vidare anspråk.

8092
8093
8094
8095

skrot Vislanda
skrot Vislanda
skrot Vislanda
skrot Vislanda

1967
1966
1968
1967

Nohab kapitulerar

Nohab faller till föga i januari 1927 och reglerar mellanhavandet enligt begäran. De två sista
motorvagnarna hämtas där de står uppställda på
Sundsvall Central. 0KB erbjuder sig sälja de reservdelar som 0KB själv anskaffat och meddelar
totala antalet trafikkilometer vagnarna har varit i
tjänst på 0KB (se tabell).
Ett sista försök med motorvagnarna startas
den 15 juni 1927 då före detta 0KB XCo 1
utlånas till Bergslagsbanan för provdrift på sidolinjen Rämshyttan-Idkerberget. Trafiken har
tidigare ombesörjts av två små motorvagnar
tillhöriga gruvaktiebolaget och insatsen av en
motorvagn med 94 sittplatser gav nog en viss
överkapacitet. Försöket avslutades troligen mot
slutet av sommaren, den 29 juli finns bokfört
en ilgodssändning av reservdelar från Nohab till
Rämshyttan.
Vagnarna står nu i Trollhättan och Nohab funderar på vad de skall göra. Hela försöket med
hydraulväxeln är nedlagt. Den 22 februari 1928
skriver Nohab till 0KB att de är betänkta att
bygga om "de på sin tid för O KB konstruerade
och byggda'' motorvagnarna till personvagnar
och eftersom de är byggda efter OKB:s specifikationer kanske O KB skulle vara intresserade . . . ?

0KB XCo 1 vid Rämshyttan sommaren 1927 i provdrift på EJ-linjen till Idkerberget. Kylarna på taket är ombyggda. Foto R. Camp, Sune Nylens samling.
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OKBXCo2) i
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Gävle 1961. Foto
forf

Bo15-LA 8094

(fd 0KB XCo 3)
i Vislanda 1967
Fotoforf

Varberg-Boråsbanans boggivagn
39 år 1929 efter
ombyggnadfrån
0KB motorvagn
nr 4. Foto NS.
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0 KB hade nog motorvagnarna i friskt minne
och svarade avvisande att man hade alla behövliga personvagnar, men man kunde dock inte
avstå från att fråga efter "lägsta pris".
Nohab erbjuder den 2 april 1928 motorvagnarna i befintligt skick med motor och drivanordning för 30 000 kr/styck, vilket 0KB
omedelbart avslår. Nohab återkommer efter
några dagar och erbjuder motorvagn i befintligt
skick med motor för 30 000 kr eller ombyggd
till personvagn för 45 000 kr. 0KB företrädd
av maskiningenjör Höjer anser dock att detta är
alltför dyrt. Därmed avslutas alla förhandlingar
medOKB.
Varför fungerade det inte?

Läsaren har sannolikt redan bildat sig en uppfattning om varför det inte gick. Hydraulväxeln
tycks ju ha fungerat och utan läckage (till skillnad från andra samtida projekt) utan huvudproblemet var sannolikt motorn som var alltför
svag. Med högt motstånd i växeln förvärrades ju
problemet, och när alltsammans skulle driva en
riktigt stor och tung motorvagn klaffade det helt
enkelt inte. Dessutom tycks det tekniska kunnandet när det gäller motordrift ännu inte vara
Nohabs starka sida.
Motorvagnarna skulle därtill sättas in i lokaltrafiken kring Sundsvall, där särskilt den norra
delen med snäva kurvor och stigningar med
olämpligt placerade hållplatser gav svåra trafikförhållanden. Att man tidigt avstod från gengasdrift var ett tecken på viss försiktighet, eftersom
gengasen avsevärt minskade effekten på motorerna (och dessutom ökade slitaget).
Hur gick det sedan?

Nohab låter bygga om de fyra motorvagnarna
till personvagnar och säljer dem för 30 000 kronor styck till Varberg-Borås järnväg (VBJ) den
5 maj 1928 med leverans 22 juni respektive 31
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juli samma år för 40 000 kronor. Men VBJ anger
30 000 kronor per styck i sin redovisning. Vikten var 36,6 ton. De märks WBJ nr 36-39 och
med 118 sittplatser skall de ha gjort lycka i de
fullastade badtågen till Varberg från Borås och
Skene, Dessa anordnades med start sommaren
1928. Vagnarna anges av VBJ som tillverkade
1928. Efter sammanslagningen med BoråsHerrljungabanan 1930 blir vagnarna VBHJ 4649 och de fyra vagnarna övertas 1940 av SJ som
ECo5 8092-8095 (senare Co5 och Bo 15) tills
de på 1960-talet slopas tillsammans andra icke
rammsäkra personvagnar.
Med nedläggningen av hydraulväxelprojektet
fick även den sista personen med namnet Nydqvist lämna styrelsen för Nohab.
Fyra motorlok, varav tre slutmonterade i Danmark, återlämnades som obrukbara. Ett användes senare för ett nytt experiment, det så kallade
Gota-loket, övriga synes ha stått kvar länge på
fabriksgården i Trollhättan. Den danska tillverkaren Frichs ansåg sig inte ha tid att utveckla
en egen hydraulväxel utan tvingades att satsa på
det utdömda systemet med dieselelektrisk drift
för att kunna konkurrera med Nohab om den
danska marknaden, med framgång. 0KB anskaffade aldrig några andra motorvagnar, utan
satte in ånglok av typ U (före detta SJ) försedda
med extra vattentankar i lokaltrafiken. VGJ:s
motorvagn 5 återombyggdes till CFo 1023 omkring 1929 och en ny motorvagn VGJ 5 beställdes från Kiel.
Källor

Nohabs korrespondens (Landsarkivet Göteborg)
Teknisk Tidskrift 13 juni 1925
Sundsvalls tidning
Information från Anders Jansson
Ritningar och sökhjälp Svante Runberger

Lars T. Stenson

Kontinenttrafiken Norge-SverigeTyskland från 1879 till 1950-talets mitt
En av de viktigare persontågsförbindelserna i
Norden under artonhundratalets slut och första
hälften av nittonhundratalet var den så kallade
kontinenttrafiken Kristiania( Oslo )-GöteborgHelsingborg/ Malmö/Trelleborg-Berlin/Hamburg. Dess upplägg var något säreget eftersom
den en period bedrevs på åtminstone fem samverkande banor:
0stfoldbanen, NSB, Oslo-Kornsjö
Dalslands järnväg, DJ, Kornsjö-Mellerud
Bergslagernas järnväg, BJ, Mellerud-Göteborg
Västkustbanan, SJ, Göteborg-Malmö
Malmö-Kontinentens järnväg, MKontJ,
Malmö-Trelleborg
Den var något av en nordisk Orientexpress eller
Ostende-Wien-Express utan alltför många jämförelser i övrigt.

0stfoldbanen
Norska Stortinget beslutade sommaren 1873
bygga en normalspårig järnväg mellan Kristiania, som Oslo hette på den tiden, och Kornsjö
vid svenska gränsen. Banans västra linje över
Fredrikstad öppnades för trafik den 2 januari
1879, medan den östra över Mysen blev klar
1882. Från Halden till svenska gränsen var lutningsförhållandena svåra, 22 %0, vilket ställde
stora krav på dragkraften.
Järnvägen kallades fram till 1930 Smaalensbanen varefter dess namn blev 0stfoldbanen. Haldens stationshus ritades liksom banans övriga
stationer av arkitekten Peter Andreas Blix och
var färdigt 1878. Den byggdes ut med dubbelspår mellan Oslo och Ski under 1920- och 19 30talet, klart 19 3 9. Den västra linjen elektrifierades
mellan 1936 och 1940 och den östra 1958.
Dalslands järnväg
Efter omfattande diskussioner om banans sträckning kunde anläggandet börja i slutet av 1875,
och den öppnades den 18 juli 1879. Den omfattade då 65 kilometer normalspår från Kornsjö
i Norge till Melleruds station på Bergslagernas
järnväg samt en tre kilometer lång bibana däri-

från till Sunnanå hamn med anslutning till ångbåts- och skuttrafiken på Vänern och svenska
kanaler. En avgörande orsak till att Mellerud valdes till ändstation var att BJ :s intressenter hade
beslutat avskriva Krossekärr till förmån för Göteborg som slutpunkt vid Västerhavet.
Norska finansiärer, framför allt trävaruhandlare, Fredrikshalds kommun och norska staten,
satsade betydande summor i D J, drygt 1, 5
miljoner riksdaler, då norrmännen hade stort
intresse av att komma norrut mot Klarälvens
område och Dalarna där det fanns gott om
skogsråvara. Det svenska bidraget var bara cirka
200 000!
DJ ansvarade mellan 1879 och 1896 för driften mellan Halden och Kornsjö enligt avtal med
norska staten, och banans namn var Fredrikshald-Sunnanå järnväg till 1896, då den alltså
fick namnet Dalslands järnväg. Då flyttades
också dess administration till Ed.
Banan elektrifierades 1939, samtidigt som BJ
som 1942 arrenderade D J och 1946 helt övertog
den.

Bergslagernas järnväg
Koncession för en järnväg mellan Göteborg och
Falun beviljades i september 1871 och den 21
juni 1879 var bandelen mellan B:s Göteborg
och Mellerud färdig. Förutsättningar för tågtrafik mellan Oslo och B:s Göteborg hade skapats.
Stora ekonomiska intressenter i Bergslagernas
järnväg var personer knutna till järnhanteringen
i Dalsland, Värmland och Dalarna, Göteborgs
finansfamiljer varav många engagerade i trävaruhanteringen och Göteborgs stad som ville förhindra att Bergslagens produkter utskeppades
via Östersjöhamnar.
B:s Göteborgs station, "Vita huset", var Bergslagsbanans administrativa centrum, ritad av
arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien och
invigd 1881. Elektrifieringen av den aktuella
sträckan var följaktligen klar 1939. År 1947 tog
staten över hela BJ. Som framgår av finansiärerna hade banan från början sin tyngdpunkt i
godstrafiken.
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Västkustbanan

Ar

1896 förstatligades de fem banorna MalmöBillesholms järnväg (MBJ), Landskrona-Ängelholms järnväg (LEJ), Skåne-Hallands järnväg
(SHJ), Mellersta Hallands järnväg (MHJ) och
Göteborg-Hallands järnväg (GHB). Därvid
bildades en sammanhängande statlig järnväg
mellan Göteborg och Malmö, "Västkustbanan",
men redan 1892 fanns det direkta vagnar på
sträckan. Förutsättningar för direkt persontrafik
mellan Oslo och Malmö hade skapats.
Sträckans nordligaste del mellan Göteborg och
Varberg GHB, invigd 1888, hade förvaltats av
BJ vilket medförde att Västkustbanans tåg angjorde B:s Göteborg ända till 1930, då järnvägstrafiken i Göteborg omorganiserades så att all
persontrafik samlades på före detta SJ-stationen
och godstrafiken på BJ:s.
Elektrifiering av Västkustbanan var klar 1936.
Malmö-Kontinentens järnväg, "Kungsleden"
och järnvägen Sassnitz-Berlin

MKontJ, en järnväg av det lite lyxigare slaget mellan Malmö och Trelleborg, öppnades 1898. Då
hade året innan en postångbåtslinje startats mellan
Trelleborg och Sassnitz. I början fick passagerarna
själva byta till båten, naturligtvis med bärarhjälp,
men 1909-10 sattes de tyska tågfärjorna Deutschland och Preussen samt de svenska Drottning Viktoria och Konung GustafVin, så att direkta vagnar

från Stockholm och Oslo kunde överföras till Sassnitz. Uppgifter finns om att Malmö-Trelleborgs
järnväg och hamnspåren i Malmö en kortare tid
innan MKontJ blivit färdig använts för direktvagnar Göteborg-Trelleborg. I samband med öppnandet av tågfärjeleden, som kom att gå under
namnet Kungsleden, förstatligades MKontJ.
På tysk sida blev järnvägen mellan Berlin/Stettiner Bahnhof och Sassnitz färdig 1891 förutom att
bron mellan ön Riigen och tyska fastlandet ännu
inte hade byggts. Från Stralsund till Riigen måste
vagnarna fortfarande färjas. Bron blev färdig först
1936.
Nu var infrastrukturen för järnvägstrafik mellan Oslo och Tyskland klar. Elektrifieringen av
sträckan Malmö-Trelleborg färdigställdes 1933.
Trafiken till Tyskland öppnas

Redan året efter Bergslagsbanans öppnande
väcktes frågan om en järnvägsförbindelse från
Kristiania via Mellerud och Göteborg i kombination med ångbåtstrafik mellan Göteborg
och Fredrikshamn och vidare med de danska
statsbanorna genom Danmark till Tyskland. Ar
1886 startade med tåg 51/52 posttrafik mellan Kristiania och Tyskland över Göteborg och
Fredrikshamn till Hamburg/Altona med anslutningar till andra europeiska storstäder. Det var
det så kallade kurirtåget. Tidigare gick norgeposten över Charlottenberg, Laxå och Malmö.

D]Co20med
destinationsskylt
''Kristiania': Leveransfoto 1911.
]ernbanemuseums
samlinger.
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SJ persontåg på Västkustbanan utanfor Varberg omk. 1900. Sannolikt ett kurirtåg.

När Västkustbanan i slutet av 1880-talet började ta form aktualiserades Tysklandsförbindelsen
på nytt, och 1892 öppnades trafik till kontinenten
via Helsingborg-Helsingör, dit kurirtåget omdirigerats, tågfärjan Kronprinsesse Louise och DSB.
Den mest kända tågfärjan på denna led var emellerid Helsingborg som gick mellan 1902 och 1946.
Senare utvidgades som ovan visats förbindelsen
till kontinenten både via Malmö-Köpenhamn
(1895) och Trelleborg-Sassnitz (1909). De första
tågfärjorna på leden Malmö-Köpenhamn hette
originellt nog Malmö och Kj@benhavn.
Norgeposten överfördes 1909 till Trelleborg
och därmed upphörde trafiken med postvagnar
på Köpenhamn.

Så här gick tågen
Trafik 1900-1914
De klassiska snälltågen St 41 / 42 började gå sommaren 1900 och St 37/38 kom igång 1906. Det är
dessa jag i denna artikel kallar "kontinenttågen''.
Deras avgångsstation i Norge var Kristiania/ Oslo
0stbanestasjon. Därifrån gick tågen på NSB-spår,
0stfoldsbanens västra linje, över Fredrikstad och
Sarpsborg till Kornsjö där lokbyte ägde rum och
Dalslands järnväg tog vid och förde tågen till Mellerud, där D]-spåren kom in från söder. Även här
byttes lok, denna gång till BJ-lok. Tiden för lokby-

tet minimerades genom att från- och tillkoppling
kunde ske samtidigt tack vare spårföringen från
söder och norr. BJ-loken drog sedan kontinenttåget till B:s Göteborg och efter 1930 till Göteborg
C. Båda var säckstationer vilket gav samma fördelar som i Mellerud vid lokbytet till SJ-lok. När
elloken infördes hade dessa fördelar spelat ut sin
roll, men "Mellerudskroken'' försvann inte förrän
1956 och 1995. Man kan tycka att arrangemanget
med lok från de olika järnvägsbolagen på de egna
spåren skulle skapa onödig tidsförlust vid lokbytena, men då skall man komma ihåg att aktionsradien för ett ånglok vanligen endast i undantagsfall
översteg 200 kilometer vid denna tid.*
Till de genomgående Tysklandstågen bestod SJ
med samtliga sovvagnar (Ao2a), medan de andra
bolagen delade på övriga vagnar. SJ-vagnarna
hade tysk profil - cirka 20 centimeter smalare
och lägre än den svenska - och var av trä med
plåtklädsel. De var SJ :s första med inbyggda
plattformar och övergångsbälgar. Restiden mellan Kristiania och Berlin var cirka 25 timmar,
varav ungefär fyra på färjan, men restaurangvagn
saknades i tåg 37 /38.
* Ett exempel från ett helt annat håll på detta är tåg 422,
som på morgonen den 1 oktober 1918 avgick från Malmö
draget av ett B-lok, som i Nässjö byttes mot F 1271 för
färd mot Mjölby, där det avlöstes av F 1200, vilket sedan
spårade ur i Getå.
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B:s Göteborg på
1910-talet. Kontinenttåget rullar
in. NS.

DJ persontåg draget av DJ A-lok
utanfor Ed 1905.

DJ lok 9 med
kontinenttåget
vid Mon (svensk
gränsstation) på
1920-talet. NS.
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Trafik 1914-1939
Under första världskriget gick inga direkta vagnar till kontinenten (se nedan), men de återinsattes efter krigets slut och utökades med direkta
vagnar till bland annat Berlin och Hamburg. En
tysk ABCo-sittvagn insattes 1926 av Deutsche
Reichsbahngesellschaft (DRG) i St 37/38 mellan Oslo och Berlin. Det var första gången tredjeklassresenärer kunde åka direktvagn till Tyskland. Den ersattes 1928 av en SJ ABCo3 som
gav tredjeklassens resenärer sovmöjlighet. I Norge anpassades kontinenttågens avgång- och ankomststider 1923 så att tåg 41 / 42 med avgångstid 7.30 fick anslutningsmöjlighet för resenärer
på Dovre- och Bergensbanorna, som därmed erhöll direkta förbindelser till Europa. Tåget hade
restaurangvagn mellan Oslo och Malmö.
1930-talet var kontinenttågens glansperiod. Inför hotet av att Bohusbanan skulle förlängas över
Svinesund och Halden och att BJ och DJ därmed
skulle förlora Norgetrafiken hade banorna rustats
upp med tyngre räler och andra anordningar så att
100 km/h kunde tillåtas. Nya ånglok, fyra stycken
H3s, hade anskaffats till tågen 37/38 och 41/42.
BJ:s snälltåg blev de snabbaste ångtågen i Sverige
med medelhastigheter på cirka 80 km/h. År 1933
hade alla snälltåg uppsnabbade tidtabeller mellan
Mellerud och Göteborg och samma år infördes
tredjeklass sovkupeer i Hamburgvagnen. År 1935
levererades två tredjeklass stålsovvagnar till BJoch
1939 satte Aktiebolaget Trafikrestauranger in en
SJ-restaurangvagn i St 41/42 mellan Malmö och
Oslo. Lilla Bältbrons och Storströmsbrons tillkomst 1935 och 1937 förbättrade de kontinentförbindelser som gick genom Danmark.
År 1938, sista året med full ångdrift på BJ,
var restiden mellan Göteborg och Oslo sex timmar. Tolv timmar tog Oslo-Köpenhamn med
elektrifierad Västkustbana medan Oslo-Berlin,
med bron mellan Rilgen och fastlandet byggd,
avverkades på 22 timmar. År 1938 och 1939 blev
kontinenttågen elloksdragna hela vägen mellan
Oslo och Trelleborg varvid restiderna snabbades
upp. En modern Mitropasovvagn i stål sattes in
mellan Oslo och Hamburg. SJ bidrog med en
stålsovvagn till Berlin i tåg 37.
Trafik 1940 till omkring 1955
Också under andra världskriget begränsades, efter Tysklands ockupation av Norge den 9 april
1940, trafiken så att samtliga direkta personvag-

nar till Danmark och kontinenten drogs in, men
efter en tid gick nattåg Halden-Helsingborg/
Malmö/Trelleborg och dagtåg Oslo-Helsingborg/Malmö. Efter oktober 1944 gick dessa tåg
bara gick söder om Kornsjö.
Under de första krigsåren kördes, med början
i månadsskiftet juni-juli 1940, permittenttåg
med tyska soldater mellan Oslo och Trelleborg
F. Trafiken utfördes av tre tågsätt med vagnar
från SJ (27), BJ (13), DJ (3), NSB (8) och
Deutsche Reichsbahn (6), från den 8 januari
1941 med tågnummer 10121/10122, sammanlagt 63 vagnar. De var huvudsakligen Bo- och
BCo-vagnar för officerare samt Co-vagnar för
meniga. DR-vagnarna - Fo (Pw4il) och ABCo
(ABC4il) - fortsatte till Berlin. Permittenttågen
vände tidvis i Helsingborg F. De kallades med
SJ :s dåvarande vokabulär Specialtåg och hade
upp till tusen passagerare. Permittenttrafiken
upphörde i augusti 1943 sedan över två miljoner tyska soldater rest med "specialtåg" på
svenska spår.
Efter krigsslutet återupptogs i första hand förbindelserna med och över Danmark. Den direkta färjetrafiken till kontinenten hade upphört
helt den 27 september 1944. Kontinenttrafiken
till Sassnitz kom inte igång förrän den 16 mars
1948, men det dröjde länge och ligger utanför
denna artikels tidsram innan persontrafiken till
kontinenten över Sassnitz började spela någon
roll på grund av de ekonomiska och politiska
förhållandena i Östtyskland. Alltså: persontrafiken från Norge och Sverige till kontinenten gick
under de första efterkrigsåren nästan undantagslöst över Danmark. Försök med kontinenttrafik
över Odra Port i Polen till Prag och andra östliga
städer blev ett totalt misslyckande.
Persontågslok vid kontinenttågets banor

Då kontinenttågen var prestigetåg använde de
olika bolagen sina nyaste och bästa lok i dem.
Vilka lok som drog vid olika tidpunkter bör
framgå av tabellen nedan:
Anglok
NSB type 9a (Beyer & Peacock, Nohab 18771882, 2B-2) 1879-omk. 1910.
NSB type 13a (Dilbs, Hartmann, Nyland &
SLM 1891-98, 2B-2) 1891-omk. 1910.
NSB type 27a (Hamar & Thune 1909-1916,
2C- 2'2') 1910-1931, "Sydbane-racer".
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NSB type 306 ombalanserat (NMI 1920-21,
2C- 2'2') 1931-1940.
SJ litt. B omk. 1935-1940 (inhyrt).
DJ 1-3, litt. B, Nohab 1877 & 1879, Bl-2
(Kronprinsen, Hertig Carl, Landshöfdingen/Eric
Sparre).
DJ 7-8, litt. A, Nohab 1901, 2B-2 "American".
DJ 9-11, litt. H3, Nohab 1914-17, 2C-2 (SJ
A7).
DJ 12, litt. H3, Nohab 1913, inköpt 1936 (f.d.
SJ OKc 1515, f.d. UGJ 25), 2C-3.
BJ litt. B, Beyer & Peacock 1874-89, Bl-2 (SJ
C9).
BJ litt. A, Nohab 1901-05, 2B-2 (SJ C7).
BJ litt. H3, Nohab, Motala, V&M 1910-16,
2C-3 (SJ A6).
BJ litt. H3s, Nohab 1927-29, 2C-4 (SJ AS).
SJ litt. D, Borsig 1874-.
SJ litt. Cc, Nohab 1892-.
SJ litt. A, Nohab 1906-.
SJ litt. B, Motala 1910-.
SJ litt. F, Nohab 1915-, i kontinenttågen på
Västkustbanan 1932-1936.
MKontJ 1, Nohab 1897, 2B-3, "Glada Änkan"
(SJ MKa 1029).
MKontJ 2-4, Nohab 1898, 2B-2 (SJ MKb
1030-32).

Ellok
NSB El 8 (1940-1949, lDol) från omk. 1940
(DJ körde D k till Halden före 1941).
NSB El 11 (1951-1964, BoBo).
DJ litt. Dk, Asea, Motala 1939-41, lCl (SJ D
718-20)

BJ litt. Ds, Asea, V&M, Motala, Nohab 193940, lCl (SJ D 721-29).
SJ litt. Ds, 1925-, i kontinenttågen från 1936.
Kontinenttågens vagnar

Medan det är någorlunda lätt att räkna ut vilka
lok som ingick i tågen vid olika tidpunkter, är det
svårare att fa koll på vilka vagnar som användes
genom åren. Principen var att i tågen ingick vagnar i förhållande till hur många kilometer bana de
olika operatörerna bidrog med. I de något brokiga
tågsammansättnnigarna ingick alltså vagnar från
NSB, DJ, BJ, SJ, DSB och tyska järnvägsbolag

Tågsammansättning i kurirtågen 1892
Kurirtåget till Hälsingborg bestod 1892 enligt
Helsingborgs Dagblad av fem stora boggivagnar:
två förstaklass, en andra-, en kombinerad andraoch tredje- samt en tredjeklassvagn.
Sammansättningar 1911 enligt SJ normalplan på
Västkustbanan for tåg 3 7138 och 41142
Göteborg-Ängelholm, tåg 37:
Ao, BCo, Do, ABo, F, ABo, C, ABo, F.
Ängelholm-Malmö, tåg 37:
CFo, Ao, BCo, Do, ABo, F.
Malmö-Ängelholm, tåg 38:
CFo, Ao, BCo, Do, ABo, F.
Ängelholm-B:s Göteborg, tåg 38:
Ao, BCo, Do, ABo, F, ABo, C, ABo, F.
B:s Göteborg-Ängelholm, tåg 41:
Ao, BCo, Do, Co, ABo, F, F.
Ängelholm-Malmö, tåg 41:
CFo, Ao, BCo, Do, F.
Malmö-Ängelholm, tåg 42:
CFo, Ao BCo, Do, F.
Ängelholm-B:s Göteborg, tåg 42:
Nästa sida upptill: NSB DFo 32 433
1948.
Nedtill: NSB sovevogn. ACola 115,
skyltad Oslo 0-Hälsingborg E 1950tal. Anders B, Wilse, Jernbanemuseums samlinger.

.-~;,~-~ EJ H3s 111 med St 41 (NSB
DFo22432, DJABo 11, DJCo21,
SJ Ro2a m.jl) utanför Göteborg i september 1939. NS.
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Ao, BCo, Do, Co, ABo, F, F.
Tyvärr finns före detta årtal inga angivelser om
vilka järnvägsföretag som ägde vagnarna.

Direktvagn,ar under forsta världskriget
I en tidtabell för Dalslands järnväg från 1917
framgår att direkta sittvagnar I, Il, III klass gick
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i tåg 41 Kristiania-Hälsingborg F och Kristiania
och Malmö. Tåg 42 hade samma vagnar i retur.
Il, III klass direkta sittvagnar gick i tåg 37 Kristiania-Hälsingborg F och Kristiania-MalmöTrälleborg F. Tåg 38 hade samma vagnar i retur.
Sovvagnar I, Il klass gick i tåg 37 Kristiania-Hälsingborg F- Köpenhamn och Kristiania-Malmö
(varefter vagnen fortsatte till Trelleborg som sittvagn). Tåg 38 hade samma vagnar i retur.
Restaurangvagn gick i tåg 41/42 mellan Malmö och Ed och vice versa.
Tågsammansättningar 1934
Från Oslo 0 hade tåg 37 efter 15 maj följande
sammansättning: Do (till Trelleborg), Co &
Eo (Halden), CFo & ABCo (Trelleborg), ACo
(Hamburg), ABCo (Berlin), BCo (Helsingborg),
Ao & F (Köpenhamn) . Tåg 38 bestod av samma
vagnar. NB! Norsk litt. Eo är restaurangvagn.
I tåg 41 gick Do, ABo & Co (Trelleborg), Eo
(Malmö), BCo (Köpenhamn) och CFo (Helsingborg) . Tåg 42 bestod av samma vagnar.
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Det finns tyvärr inga uppgifter om vilka bolag
som ägde respektive vagnar.
NB! Innan klassreformen 1956 fanns inget
"WL" i sovvagnslitterat. SJ-vagnar med "A" i litterat var sovagnar.
Tågsammansättningar 1952
Sommaren 1952 gick i tåg 141/142 (nya nummer i Norge på 41/42) från och till Oslo 0 SJvagnarna CFo5, CFo4, Co8 och Bo4c till och
från Köpenhamn. Till och från Helsingborg F
gick NSB Co3f och Co2d samt SJ Co8b. Malmö
trafikerades med SJ Ro, BCo7b och NSB CFo2e
samt DFo.
Tåg 137/ 138 (jämför ovan) medförde under
samma period en ABCo-sovvagn från Wagon
Lit-bolaget till och från Paris, SJ vagn litt. CFo2
till och från Köpenhamn, SJ sovvagn ACo3b,
BCo7b och Co9b till och från Hälsingborg F.
Till och från Malmö medfördes NSB BCo2b, SJ
sovvagn ACo 36 och NSB DFo33.
Från fartygen Trelleborg-Sassnitz fanns redan
1899 tågförbindelser med i stort sett alla Europas
viktigare städer, men det är en helt annan historia som inte skall beröras här.
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Epilog
Kontinenttågen förlorade sin huvudroll som
norsk persontrafiks förbindelselänk med Tyskland och övriga Europa när flygtrafiken hade
etablerats på 1960-talet, men St 41 gick så sent
som 1964. Kanske kommer järnvägen i form av
snabbtåg någon gång i framtiden att återfa sin
betydelse!
I tidningen Tåg nr l l /2010 påbörjade Daan
van Berlekom en serie om "Sveriges tågförbindelser med kontinenten efter andra världskriget
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fram till år 2000". Hittills verkar den mest handla om förbindelserna söder om Köpenhamn och
det byråkratiska spelet kring dem.
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Tåg på Ljansviadukten, Smaa!ensbanen, omk. 1900.

Sirkuhere fra Norges statsbaner, Hovedstyret,
1934 & 1952.
SJ normalplaner för tågsätten 1911, 1925, 1935
& 1946.
Sveriges Järnvägar hundra år, 1956.

19/238, DJ ABo 70, BJ BCo5 (ABCo5) 7178,
Heljans SJ Co8d (som kan märkas om till DJ Co
21), SJ BCollb etc. Någon röd tysk DSG eller
blå "Wagon-Lit" skulle kanske också passa.

Sveriges kommunikationer 8/1950.
Tågtidtabellen sommaren 1914.
L. Wretman, D-lokens historia, 1987.

Jag har vid val av foton forsökt använda sådana som
inte är så vanliga, med ett undantag som jag inte kunde
motstå. Gissa vilket! Den som vill fordjupa sig i de
använda loken hänvisas exempelvis till Bjerkes m.fl.,
Hjort-johanssens m.fl., Wretmans och Diehls mfl.
ovannämnda verk.

Thor Bjerke, Norsk Jernbanemuseum, Hamar
(som också låtit mig ta del av eget material).
Robert Herpai, Sverige Järnvägsmuseum Gävle.
Statens järnvägar under andra världskriget, Specialtågen (tyska permittenttågen) via Gunnar
Ekeving.
Diverse hemsidor på nätet.
Järnvägshistoriskt forum, olika inlägg.
Egna iakttagelser.

PS för modellbyggare
Att sätta ihop ett kontinenttåg i modell är i princip ogörligt. Tågen var oftast mycket långa och
de flesta fordonen saknas hos kommersiella tillverkare, men är man tillräckligt intresserad far
man korta tåget, bygga och "fuska''.
NSB sovvagnar, bland andra ACo 1b 106 och
Cold 113, har funnits i HO hos Roco (4221
A & C). Andra vagnar i HO som skulle kunna
passa i ett kominenttåg är HNJ-verkstads D JCo
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När man "forskar" i ett ämne händer det ibland att
man hittar helt utanforstående uppgifter, som man
finner så pass intressanta att man inte vill undanhålla
dem for läsarna. Här är en: Det forekom en omfattande trafik med forsk fisk med järnväg.från Norge till
Tyskland på banorna som användes for kontinenttrafiken. NSB Hf 10050, ''Frische Fische aus Norwegen':
1925-26 Normann, ]ernbanemuseums sam/inger.

Curt Freden

Ett resande

geologsällskap

Något om reseverksamheten i landet för hundra år sedan
Den första större geologiska kartläggningen av
Sverige utfördes 1838-50 i första hand för gruvnäringens behov och bekostades av brukssocieteten. Resultatet blev en berggrundsgeologisk karta
(1855) som täckte Sverige till norr om Umeå. År
1858 inrättades Sveriges geologiska undersökning, SGU, med uppgift att kartlägga Sveriges
geologi, det vill säga undersöka och redovisa hur
berg- och jordarter fördelar sig över landet. Alltsedan SGU bildades har kartor utgivits i olika
skalor för att tillfredsställa skilda behov. På kartorna återges de vägar och järnvägar som fanns
vid den geologiska kartläggningen.
I början av 1900-talet hade kommunikationsnätet utvecklats så mycket att Sverige var redo för
att arrangera en internationell geologkongress. I
samband med denna skulle Sveriges geologiska
förhållanden och utveckling visas. Tillgängligheten till nationellt och internationellt uppmärksammade geologiska objekt hade ökat främst
genom utbyggnaden av järnvägsnätet i norr.
Internationella geologkongressens resor

Efter drygt fyra års förberedelser hölls den Xl:e
Internationella geologkongressen i Stockholm
den 18-25 augusti 1910. Stockholmskongressen lockade 625 deltagare från 37 länder och
sex kontinenter. Förhandlingarna skedde i Riksdagshuset. Såväl före som efter kongressen anordnades exkursioner. Under kongressen kunde
geologerna även delta i utflykter i Stockholms
närhet. Sammanlagt anordnades 24 exkursioner.
Berörda trafikföretag hade informerats om geologernas resplaner och antalet resenärer.
In i det sista gjordes förändringar av reseprogrammet och även under resans gång skedde improvisationer på grund av väderförhållandena.
Exkursionskartorna är hämtade från det andra
inbjudningscirkuläret, mars 1910. De markerade resrutterna stämmer i stora drag med de
genomförda resorna.
Geologkongressens exkursioner under tiden
24 juli till 13 september torde ha varit den dittills
mest omfattande reseprojektet i landet. Exkursionerna krävde tillgång till många olika kom-

munikationsmedel. För längre resor inom landet
var det tåg och båtar som gällde. Förmånliga
gruppbiljetter förhandlades fram. NSB beviljade
50 % rabatt och SJ tillämpade olika tariffer. Byråer och kontor inom Sveriges statsbanor (SJ)
organiserade och administrerade flertalet av tågresorna, även de som genomfördes på de enskilda
banorna. Sam trafikavtal förelåg med förvaltningarna för privatbanorna. Landsvägstransporterna
utfördes främst av hästskjutsar. På några platser
hade ett stort antal skjutsar bokats, till exempel
27 ekipage i Ragunda (exkursion Al) . I södra
Sverige kunde även automobiler hyras. I Stockholm anlitades under drygt två morgontimmar
cirka 25 automobiler (exkursion B 1), vilket torde ha varit en betydande del av den dåvarande
vagnparken i huvudstaden. Spårvagn utnyttjades
i Stockholm, Jönköping, Uppsala och Kiruna
liksom den nyligen öppnade bergbanan där och
i Åre. I glesbebyggda områden var vandringar till
fots det enda transportsättet mellan vattendrag
med ångslupar, motorbåtar eller roddbåtar.
Av praktiska skäl förlades de tidskrävande
Norrlandsexkursionerna före kongressen och
de sista exkursionerna till Skåne. Trelleborg var
porten till kontinenten och huvuddelen av deltagarna återvände till sina hemländer med färjan
till Sassni tz.
Geologkongressen och exkursionerna uppmärksammades i längre och kortare reportage
och notiser i riks- och lokaltidningarna. Jag har i
dessa inte funnit några tågbilder från resorna. Kirunafotografen Borg Mesch, som dokumenterat
bland annat byggandet av järnvägen till Porjus
och till Riksgränsen, tog några bilder av geologbesöket vid Kirunavaara och av ångbåten Aeolus
i Narvik före avfärden till Spetsbergen. Ett fåtal
bilder är publicerade i geologiska tidskrifter och
naturligt nog visar dessa geologiska företeelser
och bemärkta geologer.
Extratågen

Den bästa lösningen för transporter och inkvartering av stora sällskap var extratåg med sovvagnar - dåtidens form av tåghem. Vagnarna fick
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SJ hade uppenbarligen en god reserv
av moderna sovvagnar, alternativt
ett överskott, när
man for så lång tid
kunde avvara så
många for abonnemangstrafik.

användas som nattkvarter under uppehåll på stationerna mot en avgift av 2 kr/person och natt.
Lakan, handdukar med mera tillhandahölls och
vagnarna skulle vara utrustade med tillräckligt
linne för hela resan. Stationsföreståndaren lämnade skriftlig uppgift (telegram) till Tidtabellsbyrån om antalet utnyttjade sovplatser varje natt.
Ett fåtal resenärer kunde erbjudas hotellrum på
de besökta orterna. Sovvagnarna ställdes på bangården. Under dagtid användes sovvagnen som
sittvagn på korta sträckor i Jämtland och på
Malm banan.
Tidtabell för extratågen mellan Kiruna och
Narvik uppgjordes i samråd mellan trafikdirektören i Kiruna och driftsbestyreren i Narvik. Motsvarande befattningshavare i Trondheim
och Östersund svarade för extratågens tidtabell
mellan Bräcke och Trondheim.
I södra Sverige anordnades ett extratåg med
sovvagnar, exkursion C4. Detta tåg medförde
även sittvagnar för att hålla gruppen samlad
under transportsträckorna, som skedde under
morgon- och kvällstid. Av samma orsak hyrdes
i några fall även sittvagnar i ordinarie tåg. Hyreskostnaden för fyraxlig vagn var 40 öre/km och
för tvåaxlig vagn 20 öre/km oavsett klass och
järnvägsföretag.
Extratåg hyrdes även på sidolinjer med gles trafik och med geologiska företeelser som fordrade
timslånga stopp.
Extratågen ställdes avgiftsfritt till kongressens
förfogande . För resorna löstes biljetter i vanlig ordning. Vagnsättet behölls intakt även vid
korta extratågrörelser. Samtrafikavtal fanns med
flertalet av de enskilda järnvägsföretagen och extratågens SJ-vagnar kunde framföras även på anslutande enskilda banor (exkursion B5, C3 och
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C4). På de enskilda banorna var extratågen korta
och berörde delsträckor.
Till Trafikchefen vid Stockholm-Nynäs järnväg
Då Kungl. Styrelsen ej har sig bekant, huruvida i
sagda tåg å Eder järnväg kunna framföras erforderliga reserverade vagnar, f°ar Kungl. Styrelsen anhålla
om meddelande huruvida detta låter sig göra eller,
därest extratåg bör anordnas, en uppgift å de lämpligaste avgångstiderna från Älvsjö.

Brevet avsåg cirka 200 resande i tåg 151 den 21
augusti, exkursion Bl, och cirka 150 resande
med tåg 87 den 23 augusti, exkursion B4.
Sovvagnar

Aol. SJ förfogade över tio vagnar, byggda 1908.
7 helkupeer om fyra sovplatser, 42 sittplatser
under dagtid. Vagntypen var efterfrågad. För
komfortens skull utnyttjades troligen bara två av
en kupes fyra sängplatser. Vagntypen användes i
extratågen för exkursionerna Al och A4.
Ao3 1412. Salongsvagn med åtta sovplatser
och 22 sittplatser. Exkursionerna Al, och A3.
ABol. SJ:s vagnpark omfattade 64 vagnar av
1891 årsmodell. Tre helkupeer om två sovplatser och sex halvkupeer om två sovplatser. I varje
vagn fanns 18 sovplatser, 30 sittplatser under
dagtid. Under några av exkursionerna användes
vagnen som första klass, tolv sovplatser respektive 24 sittplatser. Exkursionerna Al, A2, A3,
A4, AS och C4.
BFo. Sovvagn, 16 sovplatser, 24 sittplatser.
Resgodsutrymme. Exkursion Al och C4.
Restaurangvagn

ABo3 med 24 sittplatser. Önskemål framfördes
av exkursionsledningen om restaurangvagn i

Det krävdes nog
särskilda insatser
for att planera och
genomfara fornering av restaurangvagnarna på linjer
där de normalt
inte rullade och tiff
så många personer.

1

extratåget 142 Stockholm-Boden den 25 juli
(exkursion Al) och i extratåget 149 BodenStockholm den 15 augusti (exkursionerna
A2-A5).
Herr Registratorn m.m. R.F. Petre
Jag hoppas att det skall lyckas oss att genom Herr
Registratorns inflytelserika förmedling fa dessa angelägenheter ordnade.

SJ förklarade sig villigt att ställa en restaurangvagn till förfogande när överenskommelse med
restauratör hade träffats. Det var praxis vid
dylika resor att underhandlingar fördes direkt
mellan rekvirenten och restauratören. Restauratören A. Pettersson i Jörn åtog sig uppgiften.
Före avresan från Stockholm hade restaurangvagnen utrustats i Uppsala av UGJ. Eftersom
antalet sittplatser var 24 måste flera sittningar
göras vid varje måltid.

Herr Byrådirektören m.m. A. d'Ailly, Kungl. Tärnvägsstyrelsen, Tidtabellsbyrån
På det förbindligaste får jag tacka för meddelandena att Kungl. Järnvägsstyrelsen bifallit vår vördsamma anhållan om insättande av restaurationsvagn i Al uppgående extratåg 26 juli Bräcke-Jörn,
samt iA2 nedgående extratåg 16 aug. ]örn-Bräcke.
- - Jag vågar uttala den vördsamma förhoppningen att min igår till Tidtabellsbyrån inlämnade
vördsamma framställning rörande exkursionerna
före kongressen skall befinnas till huvuddragen
genomförbar.
Vördsamt
J.G. Andersson
Undertecknad av överdirektören för SGU.

Sittvagnar

Ao3 1246 och 1412. Salongsvagnarna hade 22
sittplatser och användes i exkursion B5.

I klass personboggivagn litt.

Aoa nr 1412.

{

~'
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SJ-s tämligen nya
tredjeklassvagn fa r
representera den
skiftande flotta av
sittvagnar som geologerna utnyttjade
under sina resor på
stats- och p rivatbanenäten. Som
framgår av artikeltexten användes
även spårvagn och
- bergbana.

Bo2. Il klass personboggivagn, 38 platser. Exkursion BS,
Bo3. Il klass personboggivagn, 36 platser. Exkursion B5, C3 och C4.
Co5. Il klass personboggivagn, 96 sittplatser.
Exkursion B 1.
C3b. III klass personvagn 58 sittplatser. Exkursion B 1. Vagntypen kan ha förekommit även i
exkursion CS.
Utöver dessa utnyttjades boggivagn Il klass i
exkursion C2 och III klass i exkursion C3. Tvåaxlig vagn Il klass var abonnerad för exkursion
Cl, C2 och C5 samt III klass för exkursion C3
och C4.
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A-exkursionerna

Exkursionerna före kongressen genomfördes 24
juli-17 augusti och gynnades av vackert väder.
Alla utomA7 gick till Norrland. Berörda distrikts-_
förvaltningar hade ombetts att där så kunde ske
beordra språkkunnig tjänsteman av lägre grad
att tjänstgöra på extratågen. Svarstelegrammen
visade att antalet efterfrågade tjänstemän med
viss språkkunskap var litet. Från fjärde distriktet
medföljde språkkunnig tågpersonal StockholmKrylbo (exkA2 ochA4), Trondheim-Stockholm
(exkursion Al)och Sollefteå-Stockholm (exkursion A6/8). I Luleå fanns tre språkkunniga tjänstemän (tågmästare, konduktör) tillgängliga.

Abiskojokk, vid denna tid en säsongshållp/,ats, ib/,and annonserad som Turisthyddan. I bakgrunden banvaktsstuga 526.

Nattåg utnyttjades på sträckan StockholmBräcke-Stockholm. Första stopp norrut var frukost på Bräcke järnvägshotell, som även utgjorde
sista stopp (supe) för några av exkursionerna före
nattågets avgång till Stockholm. Uppresorna
företogs vid olika tillfällen beroende på exkursionens längd. Återresorna var samordnade och
Norrlandsexkursionerna ankom Centralen den
17 augusti.

tåget 453 och satte in ett extratåg till Bräcke.
Detta gjorde ett längre uppehåll i Östersund för
lunch och ångbåtstur till Frösön. Efter supe på
Järnvägshotellet i Bräcke (125.25 kr) vidtog sista
etappen till Stockholm. Två av vagnarna kopplades till extratåget 149 från Boden. Detta lämnade
Bräcke 21.20. De övriga vagnarna medfördes av
tåg 23 till Stockholm.
Extratågen på Malmbanan

Återresan till Stockholm

Deltagarna i exkursionerna A2, A3, A4 och
A5, återvände med extratåget 149 från Boden till Stockholm. Extratåget utgjordes av 4
ABol+Aol+Ao3 1412+ABo3+F. När tåget lämnade Boden vid 23-tiden fanns drygt hundra
resenärer ombord. Restaurangvagnen hade tillkopplats för servering mellan Jörn och Bräcke
08.30-23. Troligen kopplades den av i Bräcke
och transporterades till Stockholm vid senare
tillfälle.
Deltagarna i exkursionerna Al, A6 och AB
hade sammanstrålat i Åre. På bangården i Åre
fanns därmed 2 Ao 1+2 ABo 1+F. Trafikchefen i
Östersund ansåg att med disponibel dragkraft
blev 18 extra axlar för tungt för det ordinarie

Före exkursionernas början hade 13 extratåg lagts
i tidtabell mellan Stockholm och Riksgränsen.
Vagnarna numrerades 20-36 och numreringen
för varje exkursion skulle bibehållas även för
återresan. Trafikinspektören i Kiruna kom att ha
en viktig roll för genomförandet av geologernas
önskemål längs malmbanan. LKAB-chefen Hjalmar Lundbohm (framstående gruvgeolog) torde
med sin auktoritet och smidighet ha medverkat
till en för alla parter tillfredsställande lösning.
I det väglösa området mellan Kiruna och Riksgränsen var det järnvägen som var ryggraden
för utflykterna i fjällen och Torneträskområdet.
Abisko med den intilliggande turiststationen
Abiskojokk var en centralpunkt. Så även för
geologerna. Ett växellok, Ke, stationerades i Abi95

Deltagarna i Spetsbergenexkursionen. Stavar tillhörde tidens vandringskultur. Skön variation av huvudbonader.

sko för "pendeltrafiken" med vagnarna mellan
Abisko och Abiskojokk (Abisko Ö) samt för att
användas i de korta extratågen, Ke+ABo 1. Extratågen gjorde "geologiska'' uppehåll på linjen
på platser som särskilt angivits i tidtabellen. Order om extra telefonpassning längs linjen hade
utfärdats.
I Abisko skedde övernattningen i sovvagnarna
på bangården medan måltiderna intogs i Abiskojokk. Tidtabellen anpassades till måltiderna.
Med hänsyn till väderlek och andra oförutsedda
händelser kunde mindre förändringar av den
uppgjorda planen göras efter samråd med stationsbefälet. En förteckning över exkursionernas
måltider iAbiskojokköversändes till trafikinspektören i Kiruna för att på lämpligaste sätt ordna
transporten "för måltidernas intagande ävensom
eljest framföra och hämta vagnarna i Abiskojokk
såvitt möjligt enligt reseledarens önskan oaktat å
planen endast Abisko finnes angivet".

l 4 l 2+Ao 1+Ao 1+Ao 1+ABo 1+Bfo (vagnsnumren 20-25). Inlastning av bagage 4.50 kr. De fem
deltagarna i exkursion A5 medföljde extratåget.
Antalet resenärer var 71 och antalet tillgängliga
sovplatser 126. Troligen disponerades två bäddar per kupe i Ao I-vagnarna. Restaurangvagnen
kopplades av i Boden. Onsdag morgon ankom

·· ..
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Exkursion Al Spetsbergen (Isfjorden)

66 deltagare, varav en läkare.
Projektet betraktades som ett vågspel beroende
på is- och väderförhållanden, drivis, packis,
storm och dimma. Man kan anta att exkursionsansvariga hade is i magen när resan startade i
Stockholm.
Måndagen 25 juli kl. 19.00 avgick från Stockholm extratåget 142 bestående av F+ABo3+Ao3
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extratåget till Kiltineraires des excursions A 2 A 6
runa. Extratåget 162
(26 axlar) lämnade
A2
Kiruna kl 13 och
gjorde under färden
A3
till Abisko uppehåll
A 4
vid Kaisepakte, 20
min, km 1484 30
min, och vid banvaktsstugan i Pässijokki (km 1486) 30
minuter. Extratåget
164 från Abisko till
Narvik hade korta
stopp vid Kärkevagge (km 1533)
20 och Vassijokk,
10 minuter. Efter
ankomsten till Narvik återsändes de tre
Ao I -vagnarna snarast till Stockholm.
De var abonnerade
av Världsfredskonferensen for resan
Stockholm-Uppsala-Gävle-Göteborg
6-8 augusti. Efter
fredskonferensens
slut sändes de tre
Ao I-vagnarna
till
Trondheim där de
skulle vara senast
den 13 augusti for
att möta exkursion
Al. Övriga vagnar
återsändes
efter
hand från Narvik till Stockholm for att vara där
Narvik och anlände till Trondheim ett dygn sesenast 5 augusti (exkursionA3) . Biljettkostnad Il
nare. I Trondheim väntade tre Ao I-vagnar med
klass enkel Stockholm-Riksgränsen 33.06 kr.
vagnsnumren 21-23. Trafikdirektören i StockGeologerna embarkerade Svearederiets si s Aeoholm meddelade vid översändandet av nummerlus som vanligen gick i linjetrafik mellan Stockskyltarna till NSB:s driftsbestyrer i Trondheim
holm och Köpenhamn. Inför Aeolus resa till Narhur dessa varit placerade vid uppresan till Narvik och Spetsbergen hade Svearederiets styrelse i vik. Två av vagnarna medfördes av ordinarie tåg
juni beslutat att teckna en extra försäkring mot en
till Åre. Den tredje sovvagnen med 21 resenärer
totalförlust till ett belopp av 150 000 kr. På efterkopplades till ordinarie tågen 91/453/23 och anmiddagen påbörjades sjöfärden från Narvik mot
lände till Stockholm den 18 augusti, det vill säga
norr under festliga former, flaggspel och salut.
dagen efter övriga Norrlandsresenärer.
Söndagen 14 augusti klev 32 av deltagarna
Geologerna i exkursion Al hade vid ankomsten
i land i Trondheim och därmed var resan med
till Stockholm tillryggalagt en 6 750 km lång resa
Aeolus slut. Övriga 21 tillbringade en extra dag i varav 2 430 km med tåg och 4 320 km med båt.
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Exkursion A2 Överskjutningar, eruptiva bergarter och malmfålt i Norrland

Onsdagen den 27 juli begav sig deltagarna till
Centralstationen där tre abonnerade sovvagnar
(ABol med vagnsnumren 26-28) och en resgodsvagn väntade. Uppenbarligen ena två resenärer per kupe. De fyra vagnarna var kopplade till
ordinarie nattåget. På morgonen i Ånge växlades
vagnarna till tåg 454 med ankomst till Bräcke kl.
09. På Järnvägshotellet intogs en snabb frukost
(20 minuter) före fortsatt färd till Östersund. Tidigt på fredagsmorgonen, kl. 06.00, fördes vagnsättet i ett extratåg till Nälden. Därifrån kopplades det till eftermiddagståget 454. Övernattning i Järpen. Under de följande dagarna drogs
vagnsättet av morgontåget 452 och ställdes först
i Åre två dagar och sedan i Storlien en dag. Från
Storlien kopplades geologernas vagnsätt till tåg
453 som anlände till Bräcke kl. 20.09 där supe
intogs på Järnvägshotellet. Sovvagnarna ställdes
på bangården.
Vädret skapade ett oväntat problem för reseledaren. Från Bräcke drogs vagnsättet i ett extratåg till Ragunda och Bispgården där skulle övernattning ske på bangården och följande dag fortsätta resan i lndalsälvens dalgång med ångbåtar
från Utanede till Sundsvall. Långvarig torka hade
medfört ett så lågt vattenstånd i Indalsälven att
båttrafiken inställts. Programmet fick hastigt göras om. Övernattningen i sovvagnarna skedde
istället på Ånge bangård och därifrån drogs vagnsättet till Sundsvall. Det återfördes till Ånge och
därifrån vidare till Örnsköldsvik.
Från Sundsvall fortsatte exkursionen med ångbåt längs Ångermanlandskusten. I Örnsköldsvik
återknöts bekantskapen med två av sovvagnarna.
Till Mellansel fördes de med ordinarie tåg och
kopplades där till A3-exkursionens extratåg från
Stockholm till Gällivare och Kiruna. Antalet resenärer var nu 83, 34 från A2 och 49 från A3.
Extratåget 146 avgick från Mellansel kl. 18. Det
utgjordes av 5 ABol+l F + salongsvagnen Ao3
1412. Denna önskades vara inkopplad mellan
första och andra ABo I-vagnen.
Vid gruvbesöken i Malmberget och Koskullskulle bestod de fyra extratågen av det långa
vagnsättet. Från Gällivare gick extratåget 148 kl.
16.08 och ankom Kiruna kl. 18.16. Exkursion
A2 fortsatte till Abisko med extratåget 150. Dagen därpå med extratåg 145 till Stenbacken och
åter till Abisko med extratåg 158.
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Tack vare stort tillmötesgående från distriktsbefälet i Kiruna kunde extratåget 160 göra flera
uppehåll längs linjen till Riksgränsen. Efter frukost lämnade tåget Abiskojokk kl. 08.50, uppehåll vid Nuoljatunneln 20, Björklidens station
20 och Kopparåsens station 40 minuter. Vid
tolvtiden körde tåget fram till Kuokula, 2 km
väster om Kopparåsen, där geologerna åter äntrade tåget efter att ha gjort en kort fjällvandring.
Efter lunch i Björkliden fortsatte extratåget till
Narvik med ankomst kl. 16.02. I Narvik mötte
exkursion A2 deltagarna i exkursion A3 och A4
samt några från Al. Från Narvik skedde en gemensam återresa till Stockholm. Extratåget till
Gällivare utgjordes av 5 ABol+Ao3 1412+F. Tåget lämnade Narvik kl. 14.38.
Ett dygnsuppehåll gjordes i Gällivare för ytterligare ett gruvbesök. Från Gällivare till Boden
avgick extratåget 147 på eftermiddagen.
Exkursion A3 Norrbottens malmfält

Extratåget 162 Stockholm-Mellansel med tre
ABol+Ao3 1412+F lämnade Centralstationen
på lördagskvällen den 6 augusti.
Efter en tidig frukost på Järnvägshotellet i
Bräcke fortsatte extratåget till Ragunda. Hästskjutsar förde geologerna till Hammarstrand. På
eftermiddagen vidtog avfärd till Mellansel där
exkursion A2:s vagnar kopplades till extratåget
146. Exkursionen hade i Gällivare och Kiruna
samma program som A2. Från Kiruna till Narvik
fördes vagnarna med ordinarie tåg. Under återresan, se exkursion A2, fortsatte några deltagare
med nattåget förbi Gällivare till Murjek för att
ansluta exkursion AS i Vuollerim.
Exkursion A4 Kvartära avlagringar
i Torneträskområdet

De 22 deltagarna lämnade Stockholm i en abonnerad sovvagn, Ao 1, som kopplats till ordinarie
tåg med avgång kl. 18.10. Sovvagnen disponerades under hela exkursionen. Måndag morgon
kl. 05.39 anlände deltagarna till Kiruna. Efter
frukost på Järnvägshotellet tog de spårvagnen
till Kirunavaara och hade sedan i Kiruna delvis
samma program som för exkursion Al och A2.
Med extratåg från Kiruna for geologerna till
Kaisepahte, ankomst kl. 09.30. Lunch vid Pässijokks raststuga. Kl. 17 .30 förde tåget deltagarna
till Abisko. Under tre dagar ägnade sig geologerna åt olika utflykter i fjällen och Torneträsk-

området. Växelloket utnyttjades för kortare resor
med sovvagnen. En tågtur gjordes till Björkliden
varifrån geologerna vandrade längs banvallen till
Tornehamnstunneln och Pahtajaure. I Kopparåsen äntrade de tåget för återfärden till Abisko.
Nästa dag gick det korta extratåget till Vassijaure
och Riksgränsen där sovvagnen kopplades till
extratåget 160 från Kiruna till Narvik med exkursion Al.

Exkursion AS Sarekfjällen
och Luleälvens dalgång
Deltagarantalet i Sarekdelen var maximerat till
fyra plus en ledare på grund av båtlägenheterna
i fjällområdet. Gruppen reste från Stockholm 25
juli tillsammans med exkursion Al Från Abisko
for gruppen med nattåg till Murjek. När geologerna den 15 augusti i Boden klev ombord på
extratåget 149 till Stockholm hade de avverkat
cirka 150 km vandring, färd cirka 75 km med
hästskjutsar, 120 km med ångslupar och 145 km
med roddbåtar (delvis segelförande). Sista biten
från Hednoret till Boden företogs med ett extratåg.
Fyra deltagare från exkursion A4 anslöt i Porjus. Dessa hade den 11 augusti lämnat Gällivare
med tåg till Linaälv. Gruppen följde den minst
mödosamma leden mellan Gällivare och Porjus - järnväg 89, vandring cirka 35 och roddbåt
cirka 15 km.
Järnvägsbygget från Gällivare till Porjus, 54
km, påbörjades 1910 och banan öppnades för
provisorisk godstrafik 1911.
I Porjus informerades exkursionsdeltagarna
om den på våren 1910 beslutade vattenkraftsutbyggnaden av Luleälven. På en sträcka av
två km var den totala fallhöjden 51 m. För eldriften av Malmbanan krävdes en stor vattenkraftsstation inom ett inte alltför långt avstånd
och Porjusfallen uppfyllde dessa krav. Arbetena
med elektrifieringen av banan skedde samtidigt
med utbyggnaden av kraftverket. Den förste
arbetschefen i Porjus var Axel Granholm, som
1913 blev generaldirektör för SJ. Granholm och
LKAB-chefen Hjalmar Lundbohm hade naturligt nog ett nära samarbete. Man hade inte tid
att vänta på att järnvägen från Gällivare till Porjus först skulle bli klar innan kraftstationsbygget
kunde börja byggas. Det igångsattes 1910 och
forcerades snabbt. I oktober 1914 startades den
första generatorn, den 19 januari 1915 var elek-

trifieringen av Malmbanan mellan Kiruna och
Riksgränsen klar och den 8 februari invigdes
kraftstationen officiellt.

Exkursion A6 Ångermanlands och Jämtlands
kvartärgeologi
I en abonnerad sovvagn, ABo 1, reste deltagarna
med ordinarie tåg från Stockholm kl. 18.10 och
ankom till Mellansel påföljande dag kl. 11.24.
Dit hade även sovvagnen med geologerna i exkursion A8 anlänt. De båda vagnarna kopplades till ordinarie tåg till Örnsköldsvik, ankomst
13.08. I Örnsköldsvik embarkerades s/s Sundsvall som anlänt med deltagarna i exkursion A2.
Sovvagnarna fördes till Sollefteå dit geologerna
anlände tre dagar senare. Från Sollefteå drogs
sovvagnarna med ett extratåg till Ragunda.
Övernattning skedde på bangården i Bispgården. Därifrån kopplades vagnsättet i ordinarie
tåg mot Storlien med nattuppehåll i Bräcke, Åre
och Storlien. Från Storlien påbörjades återfärden
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till Stockholm. Tåg 453 drog vagnarna till Åre
där övernattning skedde.
Exkursion A7 Torvmossar i Närke

Ordinarie tåg användes under hela exkursionen.
Hästskjutsar förde geologerna till de olika torvmossarna. Laxå bruk bjöd på en kvällsutflykt
med tåg på bruksbanan till Röforshyttan. Exkursionens sista dag blev hektisk. Avfärd från Laxå
tidigt på morgonen, 06.22, ankomst till Hallsberg 07 .21. Byte till tåg mot Mjölby med avgång
07.25, fyra minuters omstigning och omlastning
av resgods. Vid ankomsten till Lerbäck 08.02
väntade en storartad frukost på Gästgivargården.
Kl. 14.42 var det dags för återfärd till Hallsberg,
ank. 15.25. Middag intogs på Järnvägshotellet.
Kl. 16.59 avgick tåget till Stockholm och drygt
tre timmar senare, 20.15, var exkursionen avslutad.
Exkursion AS Malmfält, eruptiva bergarter
och överskjutningar i Norrland

Intresset för exkursion A2 var stort och man
lyckades dubblera den. Exkursion A8 företogs i
omvänd ordning norr om Bräcke och med i stort
sett samma program som A2.
Torsdag 28 juli skedde avresan från Stockholm
i en reserverad sovvagn, ABo 1, som blev geologernas "hem" under tre veckor. Sovvagnen framfördes i ordinarie tåg och följaktligen kunde inga
geologiska stopp göras. Lördagen den 30 juni
anlände gruppen till Abisko som var det första
uppehållet. Den 8 augusti mötte gruppen deltagarna i exkursion A6 i Mellansel och de båda
exkursionerna följdes åt i fortsättningen med i
stort sett samma program.

norra delen av Vasastaden och åter till Centralstationen. Där tog de tåg 87 till Fagersjö kl. 09.25.
Vandring längs banvallen till Älvsjö för studium
i bergskärningarna av den för Södermanland
typiska gnejsgraniten. I Älvsjö klev gruppen
ombord på Nynäståget nr 90 med ankomst kl.
12.44 till Centralstationen.
Exkursion B2 Kvartärgeologiska företeelser
i Stockholmstrakten

Lokaltåg till Bromsten och till Sundbyberg, hästskjutsar till Haga, spårvagn från Haga. Utlägg 40
kr för spårvagnsbiljetter.
Exkursion B3 Örsmossen

Tåg 104 till Uppsala, byte till UGJ tåg 2 med
extra uppehåll i Skyttorp cirka kl.12. Återresa
med tåg 3 till Uppsala, ank. 17.27. Även detta
tåg gjorde extra uppehåll i Skyttorp. Efter middag i Uppsala och en liten rundvandring avreste
gruppen till Stockholm 19 .13 med tåg 101.
Exkursion B4 Bergrundsgeologin på Utö

123 berggrundsgeologer reste med tåg 151 till
Nynäshamn där ångslupen Saga embarkerades
för båtresan till Utö. Åter till Nynäshamn var
deltagarna plus andra gäster och Ber tillresande
geologer av paret Sjögren inbjudna till festmåltid på Nynäs gård. Sent på kvällen promenerade
gästerna till hållplatsen Kullsta (belägen vid vägkorsningen norr om nuvarande hållplatsen Nynäs gård) där ett extratåg med fyra Bo2-vagnar
väntade. Från Älvsjö till Centralen drogs tåget
av SJ-lok. Extratåget bekostades av Hjalmar Sjögren.
Exkursion B5 Kvartära avlagringar i Uppsala

Korta exkursioner

Under kongressen anordnades exkursioner kring
Stockholm i anslutning till ämnesvisa föreläsningsblock. De korta resorna utgjorde ett trevligt avbrott och huvuddelen av deltagarna deltog i minst en utflykt. Under söndagen den 21
augusti skedde inga kongressförhandlingar och
cirka 450 geologer deltog i någon av de två stora
heldagsutflykterna, exkursion B4 och B5.
Exkursion B 1 Berggrunden
i Stockholmstrakten

På morgonen kördes 118 deltagare plus ledare
med automobiler från Gustav Adolfs torg till
100

De många Uppsalaresenärerna delades in i tre
grupper. Ena gruppen med 167 deltagare klev
ombord på ångbåten Fyris I (hyra 350 kr) för
färd till Uppsala via Skokloster. De övriga två
grupperna tog ett extratåg till Gamla Uppsala.
Detta utgjordes av boggivagnar Bo2 och Bo3
samt salongsvagnarna Ao3 1246 och 1412.
I Bergsbrunna väntade hästskjutsar på de deltagare som valt att besöka Linnes Hammarby. Övriga resenärer fortsatte med extratåget till Gamla Uppsala dit det ankom 11.20. Från Gamla
Uppsala avgick tåget 14.30 till Uppsala. Efter
dessa utflykter samlades grupperna i Uppsala
för middag. Till skillnad från Utöexkursionens
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deltagare måste Uppsalaresenärerna sprida sig
till flera matställen: Hörnan (115 kr), Flustret
(78 kr), Stadshotellet (245 kr) och Gillet (215
kr). Utöver de kulturella inslagen stod Uppsalaåsen på programmet. Efter en mottagning på
universitetet avgick extratåget till Stockholm

sme. Lll'.M-ST.

klockan halv elva. Kostnaden för extratågen
683.90 kr, skjutsarna 725 kr.
Övriga endagsexkursioner var B6 Visby med
omnejd, B7 Urbergsgeologi Vaxholm-Saltsjöbaden, B8 Berggrunden i Stockholm skärgård,
B9 dubblering av exkursion B2.
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C-exkursionerna

Exkursionerna efter kongressen ägde rum i
södra Sverige och många enskilda järnvägar
berördes. Flertalet av exkursionerna utnyttjade
ordinarie tåg. Anslutningstiden för tågbyte på
några stationer var kort, tre till fem minuter.
Vädret hade nu blivit sämre med blåst, regn
och dimma och ett flertal improvisationer fick
göras under resans gång. Hästskjutsarna och
automobilerna saknade tak och resenärerna var
utsatta för skiftande väderförhållanden. När
tillfälle gavs kunde deltagarna byta exkursion.
Avståndet till Trelleborg blev allt kortare ju
längre söderut som exkursionen kom och deltagarantalet reducerades efter hand. I tabellen
för C-exkursionerna anges antalet resenärer vid
resans början.
Exkursion Cl Urberget i södra Sverige

Enligt biljettredovisningen från SJ varierade resandeantalet mellan 42 (från Västervik) och 31
(till Trollhättan). Exkursionen började med fyra
dagars båtresa till Västervik. Resan till Nässjö
företogs i ordinarie tåg till Hultsfred. Därifrån
extratåg med en II klass boggivagn. I Lönneberga
gjordes tre timmars uppehåll och därefter stopp
i Brevik innan Nässjö nåddes. Biljettkostnader II
klass Västervik-Hultsfred 1.65, Hultsfred-Nässjö 3.90 kr. Även resan från Nässjö till Jönköping
via Vaggeryd med stopp i Malmbäck och Smålands Taberg gjordes med extratåg. Biljettkostnader II klass Nässjö-Vaggeryd 2.25, VaggerydJönköping H 1.80 kr.
I Jönköping hann gruppen med att resa med
ordinarie tåg på Gripenbergsbanan till Huskvarna innan extratåget till Falköping skulle
avgå. I Vartofta gjordes ett oannonserat långt
geologiskt uppehåll i avvaktan på att dimman
på Mösseberg skulle lätta. Vid den "försenade"
ankomsten till Falköping hade molnen lättat
och deltagarna kunde bestiga Mösseberg och
njuta av utsikten över Falbygden. På eftermiddagen for gruppen med ordinarie tåg till Herrljunga (biljettkostnad 1.50 kr) och från Herrljunga i en abonnerad tvåaxlig vagn II klass till
Öxnered. Efter byte i Öxnered (fem minuters
omstigning) anlände gruppen till exkursionens
slutmål Trollhättan kl. 20.02. Biljettkostnader
II klass Herrljunga-Öxnered 3.30, ÖxneredTrollhättan 0.60 kr.
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Exkursion C2 Kambrosilurberggrund
i södra Sverige
Exkursionen berörde tre olika områden med
sedimentär berggrund. Det första var Gotland.
Efter ankomsten till Visby den 25 augusti kl. 05
började den egentliga exkursionen med ett extratåg till Burgsvik. Och morgonen efter gick detta
från Burgsvik till Etelhem. Hästskjutsar förde
geologerna till besöksmålen. Det regniga vädret
gjorde att långt middagsuppehåll var nödvändigt för att få kläderna torra. Först klockan ett
på natten kom geologerna till Roma och fann
till sin förtjusning att extratåget till Klintehamn
fortfarande väntade. Ägaren av Badhotellet var
en mycket naturintresserad man som bjöd på sen
supe alternativt tidig frukost O1.30. Övriga dagar
på Gotland var tågfria. På tisdagskvällen den 30
augusti tog geologerna nattbåten till Stockholm.
Efter en lugn sjöresa fortsatte exkursionen med
tåg till Dalarna i en abonnerad tvåaxlig vagn II
klass Stockholm-Krylbo (32.20 kr) och från
Krylbo med direktvagn till Falun, byte till tåg
mot Rättvik med ankomst 18.30. Biljettkostnader II klass Stockholm-Krylbo 6, KrylboBorlänge 2.40, Borlänge-Orsa 5.40 kr. Efter två
dagsutflykter i Rättvikstrakten for gruppen till
Orsa med ordinarie tåg.
Tidigt på morgonen den 3 september skedde
avfärd från Orsa till Kallholn. Direktör Sylven
vid Orsa-Bollnäs järnvägsbolag (vanligen användes järnvägens konkreta ändpunkter) ställde
företagets motorvagn till förfogande utan kostnad. Åter i Orsa efter knappt två timmar bjöd
Kallholns kalkfabrik på frukost. Motorvagnen
torde ha varit en av de två ångspårvagnarna som
Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag sålde till
DHJ år 1901. Kl. 11.35 styrde geologerna kosan
söderut. Efter byte i Mora-Noret anlände de till
Mora 12.10. En dryg halvtimme senare, 12.46
avgick tåget till Kristinehamn med måltidsuppehåll i Vansbro 14.43-15.45. Från Mora
reste geologerna i en abonnerad tvåaxlig vagn II
klass Tåget ankom till Kristinehamn kl. 21.16.
Biljettkostnader II klass enkel: Orsa-Mora-Noret 0.60, Mora-Persberg 6.60, Persberg-Kristinehamn 2.85 kr. Särredovisningen för resan norr
och söder om Persberg tyder på att ÖWJ efter att
ha övertagits av MVJ år 1897 fortfarande i bokförings- och taxehänseende drevs separat.
Västgötadelen av exkursionen inleddes med
tidig avresa från Kristinehamn, kl. 06.33 i abon-

nerad tvåaxlig vagn Il klass till Moholm via Laxå.
Tågbytet i Moholm fick ta tre minuter, 09 .1309 .16. Märkligt kort anslutningstid då gångsträckan mellan normalspårs- och smalspårsplattformen var cirka 200 m. Även raska stationskarlar torde ha funnits till hands för överföringen
av resgodset. Från Mariestad fortsatte resan till
Lugnås och efter ett par timmars uppehåll till
Råbäck utan byte i Forshem. Biljettkostnad Il
klass Kristinehamn-Moholm 4.50, MoholmMariestad 0. 90, Mariestad-(Forshem)-Skara
1.35, tur och retur Forshem-Råbäck 0.60 kr.
Efter en hel dag på Kinnekulle påbörjades resan till Skövde 19.10. Byte i Forshem, Skara och
Axvall. Ankomst till Skövde 22.15. Biljettkostnad: Il klass Skara- Axvall 0.20, Axvall-Skövde
0.42 kr.
Sista dagen ägnades åt Falbygdens fossilförande bergarter. Tåg från Skövde till Stenstorp
I samtliga tåg till Hjo fanns en vagn som via
Svensbro gick till Tidaholm. Automobiler mötte
deltagarna i Ekedalen för den fortsatta färden
som slutade i Falköping. Biljettkostnad: Skövde-Stenstorp Il klass 0.60, Stenstorp-Ekedalen
III klass 0.30 kr.
Från Falköping avreste 24 deltagare till Göteborg. Elva av dem fortsatte därifrån i sovvagn till

Teckomatorp för att ansluta exkursion D i Eslöv. Biljettkostnader: Falköping R- Göteborg Il
klass 4.20, Göteborg-Teckomatorp 12.60 plus
snälltågstillägg 1.50 plus sovvagnsbiljett 5.35,
Teckomatorp-Eslöv 0.40 kr.
Exkursion C3 Kvartärgeologiska företeelser
i södra Sverige
Under resans gång beskrevs olika landskapstyper
från tågfönstren. Gruppen lämnade Stockholm
med ordinarie nattåget kl. 21.15. Till tåget hade
kopplats en reserverad sittvagn, Bo3. Vid ankomsten till Herrljunga 05.02 växlades sittvagnen till Uddevallatåget. Cirka 08.25 gjorde tåget
ett extra stopp utan kostnad för avstigning vid
Kuröd.
Resan till Strömstad företogs med det ordinarie morgontåget i en reserverad tvåaxlig vagn III
klass. Biljettkostnad till Strömstad 2.40 kr. På
eftermiddagen hyrd ångbåt till Fredrikshald och
därifrån tåg 20.41 till Ed med ankomst 22.10.
Biljettkostnad III klass Fredrikshald-Kornsjö
1.55 kr i svensk valuta, Kornsjö-Ed 0.35 kr.
Nivåskillnaden i Dals Ed mellan samhället och
Stora Le är 43 meter. Geologerna transporterades
fram och åter på sicksackspåret till Bälsnäs och
Lee vid Stor': Le. Från Ed togs ordinarie tåg till

Växeln i zigzag-spåret den 3 juni 1978. Spåret revs något år senare. Foto foif.
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Trollhättan med byte i Mellerud (17.00-18.50).
Biljettkostnad III klass DJ Ed-Mellerud 0.70, BJ
Mellerud-Trollhättan 2. 5 5 kr.
Från Trollhättan fortsatte 15 geologer resan till
Skövde. Biljettkostnader III klass TrollhättanÖxnered 0.60, Öxnered-Vara 1.60, Vara-Skara
0.60 kr. Kostnad för en hyrd boggisittvagn III
klass Öxnered-Vara 18.80 kr. Från Skara åkte
deltagarna till Skövde i automobiler via Valle
härad och Hornborgasjön. Även de följande två
dagarna nyttjades automobiler och hästskjutsar
för färder i Falbygden. Ett extratåg från Vartofta
förde gruppen till Jönköping.
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Efter utflykter
med ordinarie tåg
till Smålands Taberg och Tenhult
lämnade geologerna Jönköping
på morgonen den
3 september för
båtfärd till Hästholmen. Extratåg
fram och åter till
Alvastra kostade
20 kr. Extratåget
mellan Hästholmen och Mjölby
var avgiftsfritt en märklig omständighet eftersom banan skulle
ha öppnats för
allmän trafik torsdagen den 1 september. I Östgöta
Correspondenten
fanns inga annonser eller notiser om
öppnandet varken
veckan före eller
efter 1 september.
Från
Mjölby
fortsatte resan till
Norrköping och
med båt till Visby.
Fyra regniga och
blåsiga dagar tillbringades på Gotland. Ordinarie
tåg från Visby till

Stånga och från Etelhem till Visby. Övriga dagar
gällde hästskjuts och ångbåt (Stora Karlsö).
Vistelsen på Gotland avslutades på kvällen den
7 september. Från Visby fortsatte 13 deltagare till
Kalmar, där en kort morgonutflykt gjordes på
smalspåret till Läckeby innan 17 resenärer reste
vidare till Alvesta med ett extratåg. Biljettkostnad
II klass Kalmar-Emmaboda (KJ) 1.90, Emmaboda-Växjö 1.90 (CWJ) och Växjö-Alvesta (SJ)
0.60 kr. Kostnaden för extratåget 11.40, 11.40
kr respektive 3.60 kr.
Sex deltagare for därefter vidare från Alvesta
till Lund för exkursion i trakten av Tomelilla

och Trelleborg. Resorna i Skåne gjordes med
ordinarie tåg.

Exkursion C4 Mellersta Sveriges malmfält
Intresset för exkursionen var vida större än planerat. Efter en del diskussioner med bland annat SJ
kundedeltagarantalet utökas från 30 till 56 plus tre
ledare, inalles 59 personer. Av SJ hyrdes ett vagnsätt med fyra vagnar, ABol+ABol+ABol+BFo,
för resan från Stockholm till Mariedamm. Utöver det personliga bagaget krävdes utrymmer för
insamlade bergarter och mineral för egen del och
för universitetens studiesamlingar. "Det säger sig
ju själft att de resande vetenskapsmännen komma att ägna all uppmärksamhet åt mineralierna
i de orter, där de göra uppehåll under sin färd"
(Filipstads Tidning 1 september 1910). Antalet
resenärer som övernattade i sovvagnarna varierade mellan 43 och 47. Övriga bereddes nattkvarter på hotell eller privat. Totalt under resan
fakturerades 31 7 nattkvarter a 2 kr. Under hela
resan debiterades vagnsättet en avgift för enbart
en boggivagn med 40 öre/km och för alla sträckor gällde biljettkostnaden för Il klass.
Gruvbolagen undfägnade deltagarna och även
tågpersonalen rikligt med mat och dryck.
Fredagen den 26 augusti 09.55 rullade extratåget ut från Stockholm C och anlände till Dannemora 12.37 Till Uppsala avgick tåget kl. 19.
Supe intogs på Stadshotellet.
Övernattning skedde i sovvagnarna som ställts
på bangården. Nattsömnen stördes av rangering
av godsvagnar.
Efter besök i Sala gruvor tillbringades natten
på bangården i Krylbo. På denna stora station
var tågrörelser igång dygnet runt och geologerna
led brist på sömn.
Tidigt på söndag morgon drogs tåget till
Kallmora. Geologerna delades in i flera grupper
och kördes med hästskjutsar mellan gruvorna i
Norbergsområdet. Övernattning på bangården
i Kärrgruvan. För sträckan Krylbo-Kärrgruvan
finns en anteckning om kostnad för extratåg
5.70 kr samt 63 enkla biljetter Il klass å 90
öre.
På måndagsmorgonen transporterades deltagarna med de egna vagnarna till Klackberget
och Kolingsberget. Efter lunch fortsatte resan till
Hagge via Ängels berg. I Hagge förde hästskjutsar
deltagarna till Flogbergets gruvor. Malmbriketter forslades till Hagge station med en linbana

"aerial wire rope tramway". Övernattning på
bangården i Ludvika.
I Falun och Grängesberg ställdes vagnsättet
inom gruvområdet. Geologerna hade nära till
geologiska sevärdheter och lekamliga faciliteter.
Från Grängesberg drogs vagnsättet till Långbanshyttan via Herrhult och sedan till Filipstad
V Dagen därpå besöktes Persberg och därmed
var gruvexkursionen i Bergslagen avslutad. Från
Persberg gick extratåget till Kristinehamn och
därifrån som nattåg till Mariedamm. Biljett- och
vagnskostnaden för utflykterna kring Filipstad
särredovisades för sträckorna Herrhult-Persberg
och Pers berg-Kristinehamn (tidigare ÖWJ) samt
för sträckan Persberg-Långbanshyttan (MVJ).
Tidigt på morgonen den 3 september lämnade
sällskapet sovvagnarna för gott. Ett stort antal
hästskjutsar transporterade resenärerna och deras
tunga bagage till Zinkgruvan. På kvällen kördes
geologerna till Åmmeberg på den normalspåriga
bruks järnvägen. Öppna godsvagnar hade försetts
med sittbräden. Övernattning skedde på tre ställen, i Åmmeberg och på den vid kajen liggande
s/s Primus samt på stadshotellet i Askersund.
Båtfärden till Jönköping blev ej den skönhetsupplevelse som var tänkt. Gråmulet, regnigt och
en kall nordan gjorde att deltagarna höll sig inombords. Vättern är ökänd för krabb sjö och ångbåten rullade betänkligt enligt passagerarnas uppfattning. Jönköping angjordes på eftermiddagen.
Även den sista exkursionsdagen präglades av
gråmulet väder och regn. Extratåg (III klass) från
Jönköpings Hamn förde geologerna till och från
den nedlagda gruvan i Smålands Taberg. Efter
återkomsten till Jönköping avslutades exkursionen och deltagarna började skingras. Några tog
tåget till Nässjö för att via Trelleborg (ank. 08.44
påföljande dag) nå kontinenten. Andra passade
på att före hemresan ta Gripenbergsbanan till
Huskvarna för att under några timmar studera
bergarterna i Huskvarnaåns kanjon

Exkursion C5 Landskapsformer
i Mellansverige
Ordinarie tåg utnyttjades. Geologerna reste i
andra klass där sådan vagn fanns tillgänglig. Eftersom inga extratåg anordnades blev det många
tågbyten.
Exkursionen inleddes fredagen den 26 augusti
med tåg från Stockholm kl. 10.10 i abonnerad
tvåaxlig vagn III klass till Krylbo där byte till
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tåg till Säter gjordes. Bispbergsgruvan och Säterdalen stod på programmet.
Huvudmålet på lördagen var Falu koppargruva.
Tåg från Säter 07.08 till Falun 09.10. En rundtur med häst och vagn i Falun och dess närhet
hanns även med innan resan till Mora fortsatte
14.10. Byte i Rättvik 15.44-16.19 och ankomst
till Mora 18.30. Biljettkostnad Borlänge-FalunMora-Älvdalen Il klass 6.30 kr.
Trots att söndagen var en vilodag blev den
ansträngande för deltagarna. Morgonprogrammet inleddes med hästskjuts 20 km längs Österdalsälven (85 kr plus dricks 10 kr till kuskarna).
Tåg från Mora 12.50 till Älvdalen ank. 14.10.
Uppehållet var kort och jäktigt. Drygt en timme
senare, 15.20, avgick tåget till Mora, ank. 16.40.
Tåg från Mora 16.56 till Vikarbyn 17.58. Med
häst och vagn (90 kr) fortsatte geologerna till
Rättvik. Biljettkostnad Älvdalen-Mora-FalunGrängesberg Il klass 8.10 kr.
Även måndagen blev en lång dag. Tåg från
Rättvik 08.28 till Grängesberg med byte i Falun 10.00-10.15 och Ludvika 11.55-12.24 där
snabb lunch intogs. Tåg från Grängesberg 17.41
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På kartan syns fyra
enskilda järnvägar.
När Norbergs järnväg från söder nått
Norberg avgrenas
Klackbergsjärnväg
som rundar Noren.
Klackberg nås också
av KärrgruvanKlackbergs järnväg,
ett dotterbolag till
Krylbo-Norbergs
järnväg.

till Örebro 23.10
med byte i Frövi
22.38-22.42.
Några av deltagarna fick övernatta
på järnvägshotellet i Vanneboda,
övriga på Grand
hotell i Örebro.
Biljettkostnad Il
klass
Grängesberg-Frövi 1.65
kr, Frövi-Örebro
· - · - - 1.20 kr plus kostnad för reserverad tvåaxlig vagn 5 kr.
Tisdagen blev något lugnare. Extratåg hade anordnats mellan Örebro och Latorpsbruk (20 kr) .
Tåg från Örebro 15.05 i abonnerad tvåaxlig vagn
Il klass till Motala 18.57. Biljettkostnad Il klass
3.60 kr. Ångbåtsturen från Motala till Jönköping
skedde i dimma och regn. Utlägg för spårvagnsavgifter 6.20 kr avsåg troligen avgift från hotellet
till middagen på Alphyddan i Stadsparken.
På torsdagsmorgonen togs ordinarie tåget från
Jönköping Ö till Huskvarna och på eftermiddagen extratåg från Jönköpings Hamn till och
från Smålands Taberg. Biljettkostnad tur och
retur III klass 1 kr. Tåg från Jönköping 17.10
till Skövde 19.52 med byte i Falköping Ranten
18.55-19.14. Biljettkostnad Il klass 3.90 kr.
Under fredagen 2 september stiftade deltagarna
bekantskap med smalspårsmiljöer i Skaraborg.
På morgonen tåg från Skövde till Stenstorp och
därifrån smalspårigt tåg till Bjällum, ank. 11.45. I
Bjällum väntade hästskjutsar för färd via Varnhem
och Öglunda till Axvall. Tåget till Skara avgick
16.10. Efter en timmes måltidsuppehåll fortsatte
resan till Lidköping. En kort tur med ordinarie tåg

fram och åter till Risa hållplats hanns med innan
tåget från Lidköping avgick till Råbäck. Biljettkostnader Il klass Skövde-Skultorp 30, SkultorpStenstorp 60, III klass Stenstorp-Bjällum 28,
Axvall-Lidköping 60, Lidköping-Risa 20 och Il
klass Lidköping-Råbäck 80 öre.
Efter en dag på Kinnekulle fortsatte exkursionen med tåg från Råbäck 15 .44 till Trollhättan
19.53 efter byte i Håkantorp 17.35-18.08 och
Öxnered 19.34-19.40. Biljettkostnader: Il klass
Råbäck-Lidköping 0.80, Lidköping-Håkantorp
1.00, III klass Håkantorp-Öxnered 1.40, Öxnered-Trollhättan 0.60 kr.
Söndagen den 4 september var sista exkursionsdagen. Trollhätte kanalbolag bjöd på ångbåtstur till
Vänersborg. Tåg från Vänersborg 13.35 till Uddevalla 14.39 med extra stopp utan avgift vid Kuröd
för avstigning. Biljettkostnad Öxnered-Uddevalla
III klass 0.80 kr. Några deltagare avreste 19.43 till
Göteborg för att ta nattåget till Malmö och därifrån
till Trelleborg. Övriga for tidigt på måndagsmorgonen med hyrd ångbåt till Göteborg.
Exkursionerna i Skåne, C6 Skånes växtförande
mesozoiska bildningar, C7 Kritaavlagringar i
Skåne och D Palaeozoiska bergarter i Skåne,
lockade ta deltagare beroende på den speciella
inriktningen och Skånes geografiska närhet till
kontinentens universitet. Antalet deltagare i exkursionerna C7 och D reducerades successivt
under resans gång. Vädret var ogynnsamt med
mycket regn vilket medförde improvisationer
från den ena dagen till den andra. Flera av de
planerade besöksmålen fick strykas på grund
av stora vattensamlingar. Översiktskartan av Cexkursionerna i Skåne stämmer inte helt med
de genomförda resorna. Dessa gick relativt lätt
att ändra för en liten grupp. Geologerna fick en
viss inblick i enskilda skånska järnvägar och de
åtskilda stationerna i Billesholm, Kristianstad,
Lund och Trelleborg. För resan från Klagshamn
till Malmö ordnades ett extratåg på kalkbruksbanan till Tygelsjö (exkursion C7).
Referenser

Carolina Rediviva (mikrofilmade tidningar)
Centrum för näringslivshistoria
Kungl. Vetenskapsakademien
Riksarkivet i Arninge
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Järnvägsmuseum

Exkurs: Hjalmar Sjögren
En av de legendariska geologerna var Hjalmar
Sjögren (1856-1922) och han kom även att
ta en plats i den svenska järnvägshistorien.
Hjalmar Sjögren föddes i Persberg. Pappan,
Anton Sjögren (1822-1893), var bergmästare
i Filipstad och även teknisk ledare för driften
av Persbergs gruvor fram till sin död. Anton
Sjögren var engagerad i transportproblemen
av malmen till Filipstads Bergslags kanal. Ett
av hans förslag var att bygga en stollgång med
trallbana på 65 m djup mellan gruvområdet
i Persberg och Daglösenviken i Filipstad. En
tidig tanke på en form av tunnelbana. Projektet beräknades ta tolv år och kostnaderna
var oöverstigliga. Anton Sjögren var under en
tid ordförande i stadsfullmäktige och deltog
livligt i diskussionen om dragningen av Nordvästra stambanan i Värmland. Den äldste sonen Hjalmar fick således under sin tonårstid
i Filipstad uppleva den nya järnvägsålderns
intåg i östra Värmland.
Hjalmar Sjögren, vanligen skrev han A.
Hjalmar Sjögren, blev professor i mineralogi
och geologi vid Uppsala universitet 1882, 26
år gammal. Två år senare blev han chefgeolog vid Nobelbrödernas oljeföretag i Baku.
År 1889 gifte han sig med Anna Nobel, dotter till Ludvig Nobel, och tre år senare köpte
de Nynäs gods. Sjögren var väl förtrogen
med järnvägens samhällsekonomiska betydelse och en drivande kraft när Nynäsbanan
byggdes. Ett av motiven var att upprätta en
snabb ångbåtsförbindelse med lämplig rysk
Östersjöhamn med järnvägsanknytning till
St Petersburg och därmed förbindelse till
Moskva och Baku. Sjögren var bland annat
styrelseordförande och verkställande direktör
i Stockholm-Nynäs järnvägsaktiebolag. Han
medverkade i hög grad till kapitalanskaffningen och för täckandet av de första årens
förluster: obligationslån a 1 700 000 kr från
Alfred Nobels stärbhus och lån från egen kassa
500 000 kr. Nynäsbanan öppnades 1901. Efter en besiktning i september 1909 lämnades
tillstånd till att tågen fick framföras med en
maximal hastighet av 90 km/h - en tåghastighet som då inte var tillåten för någon annan
enskild järnväg.
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Geologkongressen: 40 exkursionsguider finns
i två boxar (1-17, 18-40). Flertalet av dem
är även tryckta i Geologiska Föreningens i
Stockholm Förhandlingar vol. 31, s. 289-346
och vol. 32, s. 347-1484.
XI Congres geologique international. Compte
rendu, s. 1201-1413. Stockholm 1912.
B. Sundquist & C. Nordlund, Science and
Honour: The 11 th lnternational Geological
Congress in Stockholm 1910. Episodes Vol. 27.
no.4,s.284-292.2004.
Exkursion

Al
A2
A3
A4
AS
A6
A7
A8
Bl
B2
B3
B4
B5

Resenärer

25 juli-17 augusti
27 juli-17 augusti
6-17 augusti
6-17 augusti
25 juli-17 augusti
7-17 augusti
11-1 7 augusti
28 j uli-1 7 augusti
19 augusti
19 augusti
19 augusti
21 augusti
21 augusti

65
34
49
23
5
16
11
16
118
145
18
123
123
167

2 0
B6 21-23 augusti
111
B7 23 augusti
80
B8 23 augusti
55
B9 23 augusti
17
C 1 26 augusti-3 september 33
C2 25 augusti-6 september 30
C3 26 augusti-8 september

23

C4 26 augusti-5 september
C5 26 augusti-5 september
C6 27 augusti- I september
C7 26-31 augusti
D 7-1 0 september

59
33
9
15
16

Båtar
Aeolus
Sundsvall, Nälden

Tärnvägsbolag

SJ, NSB
SJ
SJ
SJ
ST
SJ
SJ, LRJ
SJ, NSB
SNJ
SS,SWB
SJ, UGJ
SNJ, SJ
SJ

Abisko
Dag;rnar. Sagg_at. Skalka. Turist
Sundsvall
Sundsvall

Saga
Fyris I

s
SSnJ
SNJ
SWBSS
NVHT, NOT, HNT, TGT, ST, UVHT, Bl
GJ, KIR], SJ, I SDJ, BJ, GDJ, DHJ,
MVJ, LSSJ, SA], HSJ,MMJ, VGJ
SJ, UVHJ, NSB, DJ, BJ, VGJ, HNJ, FVÖJ,
MHJ, GJ, KBJ, KJ, CWJ, LTJ, MSJ
ST, UGT, KNT, SWB, Bl, MVT, HNT, TGT
SJ, SDJ, BJ, GDJ, FLJ, JGJ, HNJ, LSSJ, UVHJ
SJ, L&HJ, LTJ
SJ, CHJ, BKB, ÖS], LBJ, MKJ, VKTJ
YEJ, MSJ, YGStOJ, LTJ

Järnvägssignaturer
Bergslagernas järnväg
BJ
BKB
Blekinge kustbanor
Kristianstad- Hässleholms järnväg
CHJ
Karlskrona-Växjö järnväg
CWJ
Dannemora-Hargs järnväg
DHJ
Dalslands järnväg
DJ
Frövi-Ludvika järm:~g
FLJ
Fågelsta-Vadstena-Odeshögs järnväg
FVÖJ
Gävle-Dala järnväg/ar
GDJ
Gotlands järnväg
GJ
Halmstad-Nässjö järnväg
HNJ
Hjo-Stenstorps järnväg
HSJ
Jönköpings-Gripenbergs järnväg
JGJ
Kalmar-Berga järnväg
KBJ
Kalmar järnväg
KJ
Klintehamn-Roma järnväg
KlRJ
Krylbo-Norbergs järnväg
KNJ
Lund-Bjärreds järnväg
LBJ
L&HJ Landskrona & H elsingborgs järnvägar
Laxå-Röfors järnväg
LRJ
Lidköping-Skara-Stens torps järnväg
LSSJ
Lund-Trelleborgs järnväg
LTJ
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K. Aghult, L.O. Lind, & G. Sandin,järnvägsdata 1999. Tredje upplagan. Svenska Järnvägsklubben nr 68. 416 s.
E. Anderson, Stockholm-Nynäs järnväg 25 år.
Stockholm. 22 s. 1926.
R. Bratten, Bergmästare Anton Sjögren - vetenskapsmannen. Vår stad, Filipstad, s. 18-21.
2006.
N. Fors gren, Porjus. Pionjärverket i ödemarken.
Porjus arkivkommitte. 1982.

MHJ
MKJ
MMJ
MSJ
MVJ
NOJ
NSB
NVHJ
SAJ
SDJ
SJ
SNJ
SS
SSnJ
SWB
UGJ
UVHJ
VGJ
VKTJ
YEJ
Y.GStOJ
OSJ

U1/isby, Tjelvar
Tor
Saga
Saga. Konung, Oscar. Emma
Hansa
Valborg, Primus, Albert
Ehrensvärd, Wisby
Primus
Primus, Valborg

Mjölby-Hästholmens järnväg
Mariestad-Kinnekulle järnväg
Mariestad-Moholms järnväg
Malmö-Simrishamns järnväg
Mora-Vänerns järnväg
Nässjö-Oskarshamns järnväg
Norges Statsbaner
Norsholm-Västervik-Hultsfreds järnväg
Skövde-Axvalls järnväg
Södra Dalarnes järnväg
Statens järnvägar
Srockholm-Nynäs järnväg
Stockholms Spårvägar
Srockholm-Saltsjöns järnväg
Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar
Uppsala-Gävle järnväg
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg
Västergötland-Göteborgs järnvägar
Västra Klagsrorp-Tygelsjö järnväg
Ystad-Eslövs järnväg
Y.stad-Gärsnäs-S:t Olofs järnväg
Ostra Skånes järnvägar

Erik V Pedersen

Lokomotivångaren Svanens danska karriär
Yngve Holmgren skrev en artikel om Svanen ijärnvägsTeknik 5/1966 och behandlade även dess danska tid,
men denna artikel ur banen ger ytterligare detaljer.

I banen nr 99 skrev Lars Olov Karlsson om Sveriges många olika spårvidder, smala som breda,
normalt använda (normalspårvidden) som mindre använda. En av de mer speciella spårvidderna var 121 7 mm som bara användes på ett par
ställen, bland annat till en liten amfibiebåt som
skulle ha hamnat i Danmark.
En amfibiebåt på räls! Vad vad då det?
I Svenska Turistföreningens årsskrift 1892 beskrivs Svanen enligt följande:
Ångbåten "Svanen" trafikerar Viskaån och den en
half mil norr om Borås belägna Öresjö. Den passerar
därvid omkring 20 minuters färd från staden på jernvägsrails förbi Ålgårds fall. För att undvika slussar har
båten konstruerats så, att den med sin egen maskin
liksom ett lokomotiv går vid sidan av fallet. - Det
är en högst egendomlig syn, då ångbåten säkert och
stadigt med passagerarne ombord höjer sig ur vattnet och knogar åstad på sina hjul, hvilka sticka till
hälften ut ur bottnen. Propellern svänger under tiden
rundt i luften. - Båten är flatbottnad med styf bäring
och kan bekvämt taga några och sextio passagerare.
Systemets uppfinnare är lektor C.J. Magnell i Borås.
- Ångbåten kommer under sommarmånaderna att
dagligen göra turer till och på Öresjö, en ovanligt
vacker passage med anslående scenerier.

Ångbåten Svanen hade som amfibiebåt "kläckts"
1891 i Kristianstad, konstruerad av en ung lektor
i Borås, Carl Jacob Magnell. Som redan LOK
nämner var det meningen att Svanen skulle trafikera de båda vattnen Viskan och Öresjö, som
var skilda åt med ett mindre vattenfall och en
höjdskillnad av fem-sex meter. För att komma
förbi detta hinder hade man tänkt ut en liten,
två hundra meter lång järnväg på vilken Svanen
skulle köra upp respektive ner på sin tur mellan
de båda ändstationerna.
Svanen hade emellertid problem med både
uppstigningen ur och nedstigningen i vattnet
eftersom den hade svårt att stå stadigt på de hala
rälerna. Därför måste de ombordvarande passa-

gerarna gå föröver och tynga ner framhjulen på
vägen upp ur vattnet och på motsvarande sätt gå
akteröver och tynga ner de bromsande bakhjulen
under nedfärden.
Till utseendet liknade Svanen en vanlig ångbåt
med lodrät stäv och rundat akterskepp samt ett
litet däck i för och akter. I mitten stod ångpannan och den tvåcylindriga ångmaskinen med
27 hästkrafter. 62 passagerare kunde rymmas
på bänkar utmed sidorna på den 13,10 meter
långa båten som hade en största bredd av 3, 11
meter. Den var byggd av stål, utan köl men ändå
inte helt Barbottnad, och vägde 11 ton. Svanen
var utöver sedvanlig propeller försedd med fyra
breda hjul som var dubbelflänsade, alltså med
Bänsar på både ytter- och innersidan. Spårvidden
var som sagt 1217 mm. Av de fyra hjulen kunde
ångmaskinen (bara) driva på det främsta paret.
När båten nådde land och därmed hindret
skulle man underlätta för hjulen att träffa skenorna. Därför var på skrovet anbringade fenderlister som hjälpte till att styra in båten till rälsen
mellan två stolprader, varefter den med egen kraft
kunde köra upp ur vattnet på den ena turen och
ner i vattnet på den andra.
Ångmaskinen kunde kopplas från så att drivhjulen stod stilla under seglatsen, men propellern
kunde inte frikopplas när båten gick på skenorna. När den körde upp på land eller ner i vattnet
sprutade därför vattnet kraftigt från propellern.
Dessutom var turen över land mycket obekväm
eftersom hjulen inte var avfjädrade och för att
propellern med sin fria rotation i luften fick hela
båten att skaka.
Redan på våren 1892 anskaffades en ångvagn
till järnvägen mellan Borås och Herrljunga. Därmed blev Svanen utkonkurrerad och upplagd för
att invänta en eventuell köpare, dock utan att
kunna säljas genast.
Förhistorien till Svanens ankomst till Danmark
hänger samman med justitierådet Christian
Frederik Garde (1829-1911). Han blev 1850
underlöjtnant i armen och senare lantmätare
vid Bera järnvägsbyggen. Garde var en driftig
herre som deltog i anläggningen av bland annat
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Utsnitt av rekogrwsceringskarta for järnvägen Köpenhamn-Slangerup, forglagd av forfattaren, norr till höger. Mitt
på kartan ses den blivande Slangerupsbanans kurva som korsar Fiskeb&k å (en del av M0lleåen) genom landtungan.
Nederst går Frederiksborgvej. Till höger om ån markeras resterna av anlöpsplatsen i Farum s0. Nedanfor syns rampen mot Frederiksborgvej, en ramp som på sin tid fortsatte på andra sidan vägen ner till Fures@. Här fanns motsvarande anordningar men de var inte aktuella for järnvägen och kom därfor inte med på kartan. Märk till höger en
liten kvadrat som tangerar det blivande spåret. ''Jsbeholder" står det och har forstås en eller annan anknytning till
Fiskeb&k Hotel som låg utanfor kartans kant.

Fakse Jernbane (Fakse Kalkbrud-Fakse Ladeplads) som senare kom att ingå i 0stsjadlandske
Jernbane (0SJS), och han var med och planerade en spårväg från Köpenhamn till nöjesanläggningen Alhambra i Frederiksberg men drog
sig ur av ekonomiska orsaker. Garde startade
1884 "Strandvejens Dampsporvejs-Selskab" och
etablerade 1893 ångbåtstrafiken på Lyngby s0.
Han var delägare i Farum Kalkbrud och ville i
det sammanhanget skapa en direkt transportväg
från kalkbrottet till Köpenhamn genom bland
annat ett kanalsystem som följde M0lleåen på en
stor del av vägen. Därvid ville han fa åns passage
av landtungan mellan Farum s0 och Fures0en
vid Fiskeb~k utgrävd till en kanal, så att båtarna
(amfibiebåtar) kunde segla ända till Frederiksdal.
Därifrån måste de gå på hjul förbi Frederiksdal
och ner i den cirka två meter lägre liggande kanalen. Sedan kunde de segla vidare till Lyngby
där det var meningen att lasten inför färden till
Köpenhamn skulle föras över på godsvagnar. Av
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detta blev det dock inget eftersom det i stället
anlades en normalspårig godsbana från Vassingernd till Allernds station på Nordbanen. Den var
dock bara i bruk till 1906 då Slangerupbanen
öppnades med station i Vassingernd och därmed
direkt förbindelse till Köpenhamn.
Under sommarsäsongen var ett av köpenhamnarnas prioriterade utflyktsmål Hareskovene och
sjöarna kring Lyngby, varför Garde redan 1893
tog initiativ till det som skulle bli "Baadfarten".
Greve Schulin på Frederiksdals gods gav honom
1894 tillåtelse att anlöpa ett antal närmare utpekade platser utmed Lyngby och Bagsv~rd s0
samt trafikera kanalen från Lyngby s0 till Frederiksdal vid Fures0en.
Garde gjorde 1893-94 vissa försök att hitta
båtar som lämpade sig för transport av både passagerare och gods. Han prövade bland annat den
ombyggda bogserbåten Svanen vars dragkraft var
en lokomobil som stod på huvuddäcket och hade
en hög, vitmålad skorsten upp genom båtens

överdäck. Ett och annat tyder på att detta var det
enda som var vitt på denna båt. Passagerarna blev
för sin del nedsmutsade av rök och sot från skorstenen. Båten övergavs därför snabbt som passagerarfarkost och användes därefter som bogserare
av företagets maskinlösa pråmar. Av det skälet fick
den lida smäleken att bli omdöpt till Hjte/peren.
Garde blir dock uppmärksammad på den upplagda Svanen i Sverige. Båten fraktas på järnväg
till Danmark där den verkar passa väl in i hans
planer att använda amfibiebåtar till transporterna,
och därför köpte "Baadfarten" på sommaren 1895
Svanen (Svanen Il som i fortsättningen dock bara
kallas Svanen) och satte in den på rutten.
Baadfarten ville kunna segla ända från Lyngby till Farum men på den leden fanns två stora
hinder, Fures0ens uppdämning vid Frederiksdal och passagen av landtungan mellan Fures0
och Farum s0. Hindret i Frederiksdal bestod i
att det i Fures0ens utlopp mot Lyngby var (och
fortfarande är) en höjdskillnad på cirka två meter i vattenstånd mellan Fures0en och kanalen
nedanför dämmer. Denna skillnad skulle Svanen övervinna på samma sätt som vid Fiskeb~k.
Frederiksdalprojektet blev dock aldrig förverkligat.
På grund av M0lleåens naturliga fall mot
Öresund har det aldrig gått att gräva en egentligt
segelbar kanal mellan Farum s0 och Furus0en,
vilket dessutom skulle kräva att Frederiksborgs

Amflblebaadeo ,,Svanen",

den eneste n,.mpbaad l Verd~n,
som ved egen Kraft bevreger sig saavel paa Land som i
Vand har paabegyndt regelmressig Fart mollem I<'arum og
l<'rederiksdal, over 'l'angen ved Fiskebrek i Tihlutning med
Kanalbaadene Lyngby-I<'rederiksdal.

Fart p Ian.
Hverdage:
Lyngby til Fr1derlk, dal . . .. . . . . ÄI. 7, 10, 12,50, 4, 5,25. 7. 8 .
Fred,riksdal v:a Fiskebrok til Farum - 8. 10.30 . I ,30. 4,30, 7.ao.
Forum via Fi,~ ebrek t ,) Fnde;iksd•I - 6,30, 9,30, I 2,40, 3,30, 6,30.
Fnduikadal til Lyngby . . . . . . . . - 7,30, 10_41, 2,40,4,40. G, 7,30,8,30.

S~ndage:
gxtrature med Tilslutning til de flesta llanetog.
Ved at afgea f,a NorJban,stationen f. fä . Kl. 9,20. 12,6 aller
3 25 vil man kunne v111ra tilbuge i Kji,benbavn Kl. 4, 6 1 g n for en samlet
Ila·~- og Dampbaadsf ait d Kr. I 20 til Frtdtrik1d1l og Kr. 2,40 tillig1
til Farum pr Amfibiebuden.

T 11 x t,e r.
Fra 1,yngby til Frederiksrlal
Tur 30 0re. Tur & Hetur 50 0r1.
. Fredorihdal t;J F,ekebru'.{ 50 80
.

Fiskebrok til Farum
Frtd ., ik,.dal til Farum

-

-

30
70

-

50
120

-

Bl:lrn det Halva.
Abonn emu1tsb )!etter, Maantds- og Sai•oako rt samt Seskabstyre
til modererede Taxter, hvorom Oplyaning fans IC I Hennndel3• til

,,Dllmphaadskontoret" i Lyu~hy
Annons i K@behavns Amts Avis 1895.

landsväg höjdes betydligt. En ingenjör Welschow
lät därför bygga en jämnt lutande ramp från Fures0en upp till landsvägen och därefter ner till
Farum s0. Därmed kunde Svanen på egen hand
köra tvärs över landtungan och landsvägen med
Ritning av Svanen. Fures@ Museer.
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Svanen på väg upp
ur Fures@en ...
. . . och vidare mot
Frederiksborgvej
mellan de stora
träden i bakgrunden. Man anar att
vattnet piskas tiff
skum under uppstigningen.

Här har Svanen
fotograferats under
passagen av Frederiksborgvej på
återvägen till FrederiksdaL I bakgrunden Fiskebak
HoteL Foto Fures@
Museer.

en hastighet av 4- 5 km/h, alltså samma fart som
en fotgängare.
Den engelska tidskriften The Engineer hade
ett reportage om Svanen inklusive en ritning,
och dess kommentator förmodade att båttypen
skulle få betydelse för exempelvis flodseglats på
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Nilen och i de brittiska kolonierna. Kommentatorn kunde också upplysa om att Svanen följande
år skulle kunna passera Frederiksdal på samma
sätt som i Fiskeb~k.
Också den danska kungafamiljen besökte i sällskap med bland andra tsarevnan Dagmar av Ryss-

land, prins Edward av Wales och kung Georg av
Grekland Svanen i Fiskeb~k. Dagmar menade att
en sådan båt säkert skulle lämpa sig för trafik på
tsarens domäner i Ryssland och prinsen av Wales
bad om en ritning. Följande år publicerade också
den engelska veckotidningen The Graphic en ritning och beskrivning av Svanen.
Båten var till en början en världssensation,
även om man inte riktigt fick upp ögonen för
det när båten byggdes 18 91 och medan den
ännu var svenskägd. Först 1895 när den kom i
trafik på Fures0en blev den uppmärksammad.
Inget varar dock som bekant för evigt, inte heller
denna framgång.
Ett sorgligt faktum var att "seglatsen" över land
hade fler åskådare än passagerare. Även om den
korta sträckan Fiskeb~k-Farum s0 bara kostade
25 öre valde de flesta passagerare att stiga av i
Fiskeb~k för att betrakta Svanen på dess slingrande färd över landtungan. Denna syn var en
sevärdhet i sig samtidigt som det inte fanns så
mycket att se i staden Farum. För övrigt var det
inte längre till Farum än att man gott kunde promenera dit, om man inte föredrog att slå sig ner
i serveringen på det tämligen nyöppnade (1897)
Fiskeb~k Hotel.
I slutet av maj 1899 valde man därför att ställa
in seglatsen på Farum s0, varefter båtfärden till
Fiskeb~k slutade vid en brygga i Furus0en. Rälsen
togs dock upp först efter några år sedan godsägaren 1902 bett om det, och firman Petersen &
Albeck i Köpenhamn övertog den för 5 öre kilot.

Svanen fick sedan hjulen avmonterade och
seglade med passagerare som vanlig ångbåt på
leden Frederiksdal-Fiskeb~k fram till andra
världskriget 1940. Sedan seglatsen på Fures0en
hade inställts och eftersom ångbåtar stigit starkt
i pris på grund av oljebristen såldes Svanen i november 1940 till entreprenörfirman Rasmussen
& Schi0tz A/S som lät bygga om båten till bogserare. Som sådan användes den i Köpenhamns
sydhamn till den 20 maj 1942 då den gick på en
mina och sjönk utanför Kalveboderne.
Trots att det senare har anlagts både järnväg
(Slangerupbanen 1906, ersatt av S-tåg 1977)
och motorväg, förutom att den gamla landsvägen förbi Fiskeb~k byggts om, finns det spår av
"skeppsjärnvägen" över land tungan efter hundra
år genom att rester av de ledverk som skulle föra
in Svanen till rälsen fortfarande kan ses vid båda
stränderna. På östra sidan av Frederiksborgvej
kan man se ett litet stycke av den gamla rampen
från Fures0en upp till landsvägen. Det sägs dessutom att man vid uppröjningen efter en rasad
motorvägsbro 1971 hittade rälsstumpar från det
gamla spåret.
Källor

Baadfarten, div. årgångar av bolagets tidtabeller.
]ernbanen 5 & 6/1994.
Jeppe T0nsberg, Baadfarten på Lyngby s0, 1994.
Översättning Gunnar Sandin

Uppstigningsrampen mot Fures@en,
fotograferad av
forfattaren från
gamla landsvägen
i mars 2007
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Spillror av ett angeläget projekt:
militären och järnvägen
Järnvägar och krig/försvar är inget nytt ämne i Spår.
I den fjärde årsboken , 1989, publicerades Urban
Thiels artikel "Järnvägen och militärt försvar". Thiel
var väl insatt i sitt ämne med sin bakgrund som
militärassistent och ansvarig för järnvägsfrågor i
Försvarsstaben. Inom järnvägshobbyn var han välkänd och uppskattad som ordförande i Svenska
Järnvägsklubben. (För en bredare allmänhet blev
han ett namn 1973 när säkerhetsorganisationen IB
med dess juridiskt tvivelaktiga verksamhet avslöjades med honom som en av cheferna.) Långt senare
återanvände Thiel mycket av sin artikel i boken Järnvägen och försvaret (Järnvägsminnen 6) 2008.
Två år senare förmedlade Stellan Bojerud, en annan militär med engagemang i den ideella järnvägssektorn och vid tillfället lärare på Militärhögskolan, ett
examensarbete från Leif Ölmeborg som blev artikeln
"Militären och lnlandsbanan", ett ämne som återkommer i materialet nedan. År 1998 berättade Börje
Thoursie om den järnväg som engelsmännen snabbbyggde på Krim under kriget där på 1850-talet.
Kalla krigets slut och totalförsvarets omställning
har starkt försvagat den svenska järnvägens roll
och mycket som förr var hemligt är det inte längre.
Krigsarkivets (nu en del av Riksarkivet) stora järnvägsmaterial har börjat utnyttjas av forskande proffs
och amatörer, och i senaste utgåvan av Järnvägsdata (2009) redovisas spår till oljedepåer och andra
försvarsrelaterade anläggningar som man tidigare
inte fått låtsas om. Peter Berggren har gjort ett gediget arbete med att kartlägga och beskriva eldriftens
upplagsplatser (utförligast i Tåg 12/2005). Upplagsplatsen i Getberget norr om Älvsbyn har rentav blivit
en museianläggning i regi av Malmbanans Vänner.
År 1996 skrev Kenneth Landgren boken Järnvägarnas driftvärn under 50 år 1946-1996. Därför har vi utelämnat det driftvärnsavsnitt som fanns
bland i "spillrorna ".
Vad har då militärerna själva utanför hobbyvärlden gjort åt sin tåghistoria? Inte mycket såvitt vi
kan se. År 1973 kom en enkelt utformad liten skrift,
Försvarsstabens kommunikationsavdelning 18731973, alltså till ett hundraårsjubileum. Den handlar
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inte bara om järnväg men denna dominerar av naturliga skäl. Läsvärt men kortfattat och alltså publicerat vid en tid när mycket inte fick sägas.
Det har funnits andra ambitioner. Det skulle bli
en bok, med utgångspunkt från militärassistenterna
men såvitt vi förstår med en bred täckning av ämnet.
Ett antal personer träffades och det skrevs diverse
bidrag. Men någon sammanfattande redigering gjordes inte och projekt havererar ibland. När det stod
klart att detta definitivt hade skett fick Spår vänligt
tillstånd att förfoga över materialet.
Vi har valt att publicera en del men inte allt. De
utförliga listorna över de 145 officerare som tjänstgjorde som militärassistenter 1905-2001 hör till
det senare men uppgifterna finns tillgängliga på
Sveriges Järnvägsmuseum. En del dubbleringar av
uppgifter har strukits, och så har texterna "civiliserats" i den bemärkelsen att många specifikt militära
förkortningar konverterats till klartext. Men en del
finns kvar. Militären har sitt fackspråk liksom järnvägen har sitt och det ska respekteras. Vissa avsnitt
har namngivna författare, andra inte.
Kvar står konstaterandet att mycket återstår
att göra. Ta till exempel detta med förbigångsspår
som rekognoscerades kring många järnvägsknutar.
Fanns planerna bara på papper eller har de efterlämnat spår i terrängen? Det fanns ett tungt kustartilleri som för sin rörlighet var helt beroende av
järnvägen. Beredskapslok är ett inom hobbyn känt
fenomen som inte allt är utrett om. Framför allt
hade vi den jättelika mobiliserings- och evakueringsorganisationen där järnvägen stod i centrum och där
hundratusentals personer med sin materiel skulle
förflyttas inom loppet av några dygn. Och vilka tankar fanns det eventuellt om samverkan med Norge
och om tillgång till dess järnvägar och hamnar?
De före detta militärassistenterna som bidragit
med spillrorna nedan förstod att militären och järnvägen är ett ämne som kräver en insats av flera personer. Vi hoppas att någon person eller instans tar
det initiativ som behövs.
Gunnar Sandin

Expose över historiskt intressanta händelser
Sveriges första egentliga järnvägar, Örebro-Nora,
Malmö-Lund och Göteborg-Jonsered invigdes
1856. När väl olika banor byggts ökade Krigsmaktens (Armens) intresse för militära järnvägstransporter. Samverkan och nyttjande skedde i
början sporadiskt och "vid behov". År 1859 utgavs föreskrifter för militär järnvägstrafik.
Kompletterande föreskrifter, dock endast för
fredsbruk, utkom 1862 respektive 1864. År
1865 utgavs "Kungl. Maj :ts Nådiga skrivelse till
Styrelsen för Statens Jernvägstrafik angående reglemente för transport af trupper och krigsmateriel på statens jernvägar".
En första organisation

"Militärstrategiska avdelningen" inom Landförsvarsdepartementets kommandoexpedition med
uppgift att planlägga järnvägstransporter och
samverka med järnvägsmyndigheterna upprättades 1868.

Generalstabens tillkomst innebar en mer strukturerad samverkan och ett effektivare nyttjande.
År 1873 bildades Kommunikationsavdelningen
vid Generalstaben som bland annat hade till
uppgift "att äga kännedom om jernvägarnas beskaffenhet och trafikförmåga''. Samma år utkom
R.C. von Rosens skrivelse "Om godsvagnars användande som lazarettståg".
"Militärtransporter genomförs på jernväg med
många tåg och till kongens belåtenhet", till exempel 1878 med 23 extra militärtåg. Med anledning av detta utkom "Cirkulär af den 16 juli
1878 rörande H.M:t Konungens tillfredsställelse
med militärtransporter under fälttjenstöfningarna". Liknande cirkulär utgavs även åren 1884,
1895, 1897 och 1899.
I slutet på 1880-talet gjorde chefen för Generalstaben en framställan till Statens Jernvägar om
att få utbilda officerare "i jernvägstjänst". Framställan bifölls så småningom och utbildning star-

Fotots baksida berättar: ''Bilden är tagen vid västra änden av Brunnsbergstunneln under unionskrisen juli 1905. Tunnelmynningen bevakas av en patrullfrån Värmlands regemente. Ekipaget som gjort halt i skydd av sagda patrull utgöres synbarligen av Distriktsforvaltningens inspektionsvagn, ftamford av A-lok nr 63 Ymer. Det hela är nog så idylliskt
(observera bland annat krigareämnenas påtagliga ovisshet om målet) men det oaktat är bakgrunden allvarlig. "
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tade 1891 men avsåg först enbart nyttjande av
järnvägarna under krigstid.
Kommunikationsavdelningen utförde till att
börja med all krigsplanläggning och tidtabellsarbete avseende militära järnvägstransporter.
Nya bestämmelser för militära järnvägstransporter under fredstid utgavs 1884.
1886 hade medeltåghastigheten ökat från 21,5
till 25 km/h och årets övningar omfattade 21 extra militärtåg med 623 vagnar.
Under slutet av 1800-talet utkom ytterligare
anvisningar och reglementen om militära järnvägstransporter.
År 1892 upprättades inom kommunikationsavdelningen tre underavdelningar: en för järnväg,
en för vattenkommunikationer och en för "telegrafer, telefoner, vägar, brefduvor m.m". År 1895
utkom "Handbok för trupptransport å jernväg"
som bland annat nyttjades under det årets stora
fälttjänstövning i Närke som genomfördes med
34 extratåg med tillsammans över 16 000 man,
1 800 hästar och 440 fordon. Detta krävde att
två nya spår om 350 m samt nya kajanläggningar
byggdes i Hallsberg.

Inlandsbanan
Dåvarande chefen för Generalstaben, generalmajor Axel Rappe, framlade 1897 förslag om
"studium av en inlands bana mellan Bohuslän
och Övre Norrland för att fa en mer skyddad
förbindelse, bl.a. mot fientligt sabotage" (proposition till 1897 års riksdag). Bakom behovet låg
den genomgripande förändringen av det strategiska läget på nordkalotten med bland annat utbyggnaden av det finska järnvägsnätet nära den
svenska gränsen med förmodad rysk inblandning
som motiv och hot. Den ryska inblandningen i
den finska järnvägsutbyggnaden existerade dock
inte i verkligheten.
Inlandsbanan tillkom således med anledning
av militärt initiativ och intresse. Andra banor
som tillkom av "militärstrategiska skäl" var till
exempel Skövde-Karlsborg och Växjö-Karlskrona. År 1897 inrättades också Byggnadsbyrån,
sedermera Statens Järnvägsbyggnader, med uppgift att bereda och föreslå nya järnvägslinjer. Två
år senare gjordes framställningar från enskilda,
"korporationer" och myndigheter avseende olika
delar av vad som senare blev Inlandsbanan.
Förberedande motioner beträffande en inlandsbana behandlades vid 1900, 1901 och
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1903 års riksdagar.
År 1902 fick löjtnanten i Generalstabskåren
Henri de Champ i uppdrag att utreda den lämpligaste sträckningen av en inlandsbana. Banan
kallades ibland även "Militärjärnvägen". Kraven
som ställdes var:
• en inre järnväg långt in i landet,
• en i strategiskt hänseende lämplig slutpunkt,
• stor trafikförmåga,
• parallell landsväg på ej för stort avstånd.
Rekognosceringen som genomfördes 1903, i
samverkan med personal från Kungliga Jernvägsstyrelsen, resulterade 1904 i en rapport
med förslag till sträckning. Till Arvidsjaur var
sträckningen i stort sett densamma i rapporten
som den slutligt byggda, men det föreslogs även
en förlängning ända till Kalixlinjen i höjd med
Överkalix.
Militärbyrån inrättas

Generalstabsofficerare kommenderades till Statens Jernvägar och den 1 september 1905 inrättades Militärbyrån med en militärassistent som
chef. "Förste militärassistenten Leijonhufvud
genom nådig generalorder (nr 1051) den 24 augusti 1905 kommenderad att under tiden 1 september 1905-31 augusti 1908 tjänstgöra som
förste militärassistent." En likalydande skrivning
finns även om andre militärassistenten i SJ:s
arvodesstat 1906.
Militärbyråns förste chef, Leijonhufvud, var
1905-07 militärassistent vid SJ och från och
med 1908 byrådirektör och chef för Militärbyrån. Han slutade för övrigt sin karriär som
generalmajor och chef för Östra Brigaden. Till
sin hjälp hade chefen en andre militärassistent
och från och med 1906 även tre "regionala assistenter". 1907-08 ökade antalet regionala militärassistenter till fem. Även de var stationerade
i Stockholm vilket gällde de regionala militärassistenterna ända till 1950-talet, då de utplacerades vid respektive distrikt som chefer för
försvarsenheter. År 1907 ökade antalet distrikt
till fem och kompletteras 1908 med ytterligare
en militärassistent ansvarig för de enskilda järnvägarna.
Militärassistenterna erhöll före tillträdet en
omfattande tvåårig förberedelse med bland annat
lokförarutbildning. Utbildningstiden minskade
195 5 till sex månader för att senare utgå helt.

''Foto taget i Långsele vid foltmanövern 1903, då inte mindre än 22 uppeldade Ca-lok funnos uppställda på
bangården. "

Militären prövar bansträckningar

År 1909 utkom det första "nybyggarbrevet" där
det stadgades att chefen för Generalstabens yttrande angående en banas planlagda sträckning
och beskaffenhet först skulle inhämtas innan
förslaget tillställdes Kungl. majt för prövning.
Distriktsassistenterna överfördes 1911 från
Generalstaben till Militärbyrån vid SJ. Samma
år upprättades "Reglemente för militärtransport
på järnväg".
År 1924 konstaterades att flygskyddet av järnvägsstationer var dåligt. Samma år prövades trådförbindelse mellan lok och vagnar vid förbandstransport för första gången.
lnlandsbanan invigdes 1947. Då skapades också Försvarsstaben som övertog Generalstabens
operativa uppgifter med bland annat en kommunikationsavdelning som innehöll en järnvägsdetalj, en landsvägsdetalj och en sjödetalj.
Andra världskriget

De båda pansartågen Kiruna och Boden tillverkades 1940. De avställdes 1945. År 1941 organiserades tre tvättåg (rullande tvätterier; det
sista avställdes i början på 1980-talet). Samma år
upprättades ett VI:e distrikt, Borås. Även sjukhuståg, sjuktransporttåg (och motorvagnar) infördes under 1940-talet.

Järnvägsluftvärnsartilleri, 20 och 40 mm, anskaffades för skydd av stationära anläggningar
samt speciellt järnvägsluftvärn monterat på öppna vagnar. En teknisk detalj med bland annat
ansvar för frågor avseende järnvägstransporter
tillkom vid Kommunikationsavdelningen 1942.
Trots allt visar det sig att lnlandsbanans betydelse för krigsmakten var ringa under andra
världskriget främst beroende på den låga tekniska kapaciteten. Järnvägarnas driftvärn bildades 1946 med byråchefen som driftvärnschef.
Av 58 000 anställda vid vid Statens Järnvägar
anmälde sig 2 911 till Driftvärnet.
Debatter om nivån på driftvärnsbefälhavare
förekom flitigt men det fastställdes att de skulle
vara "högre tjänstemän", bland annat för att lättare "fa gehör i organisationen". Således var fem
distriktschefer och en förste maskiningenjör de
första driftvärnsbefälhavarna. (Om detta kan
man bland annat läsa i järnvägsfackets tidning
Signalen.) Till driftvärnschef utsågs chefen för
militärbyrån, överstelöjtnanten och byråchefen
Einar Kjebon med kapten Walter Björnberg som
ställföretädare.
Omorganisationer och slut
Försvarsbyråns chef överfördes 1964 från Krigsmakten till SJ och befattningen blev 1966 en civil
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tjänst. Ytterligare en militärassistent ställdes till
byråns förfogande centralt utöver de tidigare.
År 1973 konstaterade kommunikationsavdelningens chef, överstelöjtnant Lars-Erik Widman:
"När vi inom totalförsvaret under de senaste decennierna varit kritiska mot och i vissa fall sökt
undvika nedläggning av järnvägstrafik och upprivning av banor, har vi av många kanske betraktats
som bakåtsträvare. Måhända f"ar vi snart uppleva
en tid, då man kommer att ångra många järnvägsnedläggningar" . Vilket senare tyvärr besannades.
På 1980-talet drogs de "centrala militärassistenttjänsterna vid trafikverken" in.
År 1988 organiserades ett nytt statligt verk,
Banverket, med fd Banavdelningen vid SJ som
bas, med ansvar för infrastrukturen. Banverkets
huvudkontor lokaliserades till Borlänge. Försvarssektionen omorganiserades samma år till
SJ/Banverket Stab Försvar, SÖ, och löd under
två generaldirektörer!

År 1990 avvecklades de 148 (ursprungligen
450) ånglok som torrluftförvarade stått i beredskap. Även kol och smörjmedel för dessa ånglok
hade lagrats.
Stab Försvar (SÖ) överfördes 1998 till "sektormyndigheten Banverket" och Verksamhetsplaneringsavdelningen med benämning Beredskapssektionen. Sektionen flyttades från Stockholm till Borlänge 1999.
Den 31 december 2001 upphörde verksamheten med militärassistenter vid järnvägarna då
Försvarsmakten "inte ansåg sig ha råd att avvara
tre officerare för tjänstgöring vid järnvägarna och
därför ensidigt sade upp avtalet".
Noteras bör att i järnvägens begynnelse var
åtskilliga chefer, planerare, konstruktörer och
andra officerare som framgångsrikt bidrog till
järnvägarnas utveckling. Bland dessa kan nämnas överste Nils Ericson.

Järnvägarna i totaljörsvaret
Alltsedan det fransk-tyska kriget på 1870-talet
har järnvägarna haft stor betydelse för världens
armeer. Även i Sverige togs stor hänsyn till försvarsaspekterna, bland annat vid anläggandet
av nya järnvägar. Stambanans dragning genom
Norrland en bit in från kusten betingades delvis
av risken för beskjutning från havet. Transportplaneringen för krig sköttes först av Försvarsstaben, men år 1905 inrättades i Järnvägsstyrelsen
en Militärbyrå för att hantera järnvägens försvarsfrågor. Byråchefen var en generalstabsofficer, som
till sin hjälp hade ett antal militärassistenter, till
en början centralt placerade men som i början av
1950-talet flyttades ut till de nybildade regionala
försvarsenheterna. I händelse av krig hade byråchefen orderrätt i försvarsfrågor även gentemot
de enskilda järnvägarna, samt i fred beträffande
krigsförberedelser. På 1960-talet blev chefen en
civil järnvägsman med motiveringen att varje
verk och myndighet hade ett eget ansvar för försvarsberedskapen och att detta inte enbart var en
fråga för Krigsmakten.
Järnvägarnas uppgifter vid krigshot och i krig
var huvudsakligen att sköta inryckningsresor
vid mobilisering samt att därefter genomföra
förbandstransporter till det aktuella operationsområdet. För att hålla en hög handlingsbered118

skap krävdes en omfattande fredstida planering
för dessa transporter, vilket bland annat innebar
upprättande av särskilda beredskapstidtabeller
samt planering för utnyttjandet av i- och urlastningsstationerna. Vissa i fred glest trafikerade
banor kunde i krig få ökad betydelse, varför här
inrättades så kallade beredskapsstationer, det
vill säga trafikplatser som på något dygn kunde
göras i ordning och användas som mötesstationer.
SJ var även ålagt att efter genomförda inryckningsresor sätta upp ett stort antal sjuktransporttåg, bestående av iordningställda
bårvagnar (för svårt skadade), sovvagnar (för
lättare skadade), förrådsvagn, tågvärmevagn
med mera. Den järnvägstekniska utrustningen
förvarades av SJ i förråd medan Krigsmakten,
sedemera Försvarsmakten svarade för det sjukvårdstekniska samt för bemanningen av dessa
tåg med läkare, sjuksköterskor och andra. Stora
ansträngningar gjordes för att klara uppvärmningen av sådana tåg vid strömavbrott samt för
färd på icke elektrifierade linjer. Ett ännu större
antal motorvagnar skulle iordningställas för regionala sjuktransporter.
Beredskap fanns även för att genomföra undanförseltransporter från hotade områden, där
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förnödenheter av riksintresse fanns lagrade, allt
från läkemedel och livsmedel till viktiga råvaror.
Utöver transportåliggandena hade SJ skyldighet
att i görligaste mån se till att järnvägarna kunde
fungera även vid kommunikationsbekämpnmg.
För att säkerställa eldriften tillskapades skyddade platser for de mobila omformarna, bland
annat i samarbete med Vattenfall.
Regeringen fastställde att 450 ånglok skulle
bevaras som beredskapslok, ett antal som senare
minskades. För dessa lagrades tusentals ton stenkol samt cylinderolja och reservdelar. Förberedelser for kol- och vattengivning var vidtagna.
Längre fram bevarades även äldre diesellok som
beredskapslok. För att inte de viktiga dieselloken
skulle bli utan bränsle i krig var SJ ålagt att lagra
motorbrännolja i några bergrum.
Reparationsberedskapen var - och är - givetvis prioriterad. Särskilda beredskapsforråd
tillskapades med komponenter for såväl ban-,
el-, signal- som teletjänsterna. Förråden skall
kunna användas även i fred, till exempel vid
större missöden.
På större stationer skapades verkskydd for
brandskydd och omhändertagande av skadade,
for vilket ingående personal utbildades. För väpnat skydd av järnvägens anläggningar inrättades
Järnvägarnas driftvärn, som var en del av Hemvärnet och därmed en del av armen. Driftvärnet

bemannades med järnvägsanställda och användes även i fred for vissa uppgifter.
För att säkerställa ledningen i krig inrättades
särskilda krigsuppehållsplatser med telefonväxlar
och andra faciliteter for central och regional ledning, samt även vissa reservplatser. För att inte
fienden skulle fa reda på viktig information utbildades många järnvägare i signalskydd, det vill
säga kryptering av hemliga meddelanden.
Då Banverket inrättades 1988 bestämdes att en
for både SJ och BV gemensam stabsenhet skulle
leda forsvarsverksamheten vid järnvägarna, men
ansvaret för genomförandet låg på varje chef for
dennes verksamhet.
Den for landet radikalt ändrade hotbilden på
senare år har gjort att beredskapsverksamheten
ändrat karaktär och dess tyngdpunkt ligger numera på beredskap inför samhällsfarliga kriser
och sabotage. I och med bolagiseringen av SJ har
myndighetsansvaret för beredskapsfrågorna lagts
på Banverket där en särskild sektion för säkerhetsskydd och försvar inrättats vid huvudkontoret, och som verkar gentemot alla trafikutövare
på järnväg, järnvägsverkstäder med flera. Från
och med 2002 finns inte längre några militärassistenter vid järnvägen, ytterligare ett uttryck
för förändringarna i omvärlden, som förhoppningsvis kommer att bli bestående.
Eugen Kristensson
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Allmänt om militärassistenter
Milass kom från armen och alla truppslag utom
signaltrupperna var representerade. Huvuddelen
har av naturliga skäl kommit från infanteriet, och
räknar man från andra världskrigets början till
milassverksamhetens slut så var cirka hälften infanterister. Olika bakgrund och intresse för olika
frågor gjorde att milass kompletterade varandra.
Till en början genomgick milass två års utbildning vid SJ innan de anställdes i funktionen. Bland

annat ingick lokförarutbildning! Utbildningen
minskade senare till sex månader för att sedan utgå
helt. Milass fick då utbildas inom organisationen,
främst av äldre tjänstgörande kolleger.
Tjänsten som milass var ofta den sista innan
pension med undantag för många av de officerare som tjänstgjorde på central nivå. De fortsatte
efter avslutad milasstjänstgöring sin karriär inom
försvarsmakten.

Utbildning och övningar
Utbildning och övningar var några av de mest
intressanta uppgifterna för militärassistenterna
om inte alltid helt lätta att genomföra.
Huvuddelen (99 procent) av deltagarna ställde
alltid upp, var mycket intresserade och positiva
samt deltog med stort intresse. Många verkligt
fina insatser har gjorts under åren. Dessutom utvecklades kamratskap på liknande sätt som inom
Försvarsmakten. Ett undantag utan förståelse
för militärassistenternas kompetensområde ville
dock inte ta till sig råd och förslag om problem
som kunde uppstå i fredstid utan svarade: "Vi
löser problemen när problemen uppstår." Detta
har tyvärr aldrig fungerat och konsekvenserna av
detta synsätt blev märkbara vid flera tillfällen.
Utbildning och övningar syftade både till förbättrad driftsäkerhet och lösande av problem såväl under krig som fred. Dock ägnades krigsproblemen mer tid än de vardagliga fredsproblemen.
Utbildning av chefer inom järnvägarna i bland
annat militära frågor var en viktig del liksom ut-
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bildning i järnvägsfrågor av personal vid samverkande myndigheter.
Utbildningen kunde även omfatta ämnen som
inte var primärt förknippade med järnvägsteknik utan av mer administrativ eller personalutvecklande karaktär. Utbildning och övningar
i stabstjänst med bland annat lägesrapportering,
det vill säga vad som hänt och vilka åtgärder som
vidtagits, skapande av arbetsgrupper för fortsatt
handläggning av ett problem, överlämning mellan arbetslag/skift, hur samverkan med press, radio/tv skulle ske etc. Även vissa speciella moment
lades in vid kurser. Exempelvis genomfördes en
lektion i föredragnings/ presentationsteknik som
"baklängesövning" så att alla eller åtminstone
väldigt många fel demonstrerades. Den lektionen
talades det länge om.
Ledningsövningar på högre och lägre nivå för
samverkansgrupperna tillsammans med totalförsvaret i övrigt var något man såg fram emot. På
dessa övningar kände milass stolthet över att representera järnvägarna eftersom deltagarna
från järnvägen
uppvisade stor
yrkeskompetens. Försvarsmaktens
kommunikationsfältövnmgar var en
annan mycket
berikande verksamhet.

Samverkansgrupper
Samverkansgrupper av två "slag" förekom fram
till 1999.
För samverkan på "högre regional nivå" fanns
samverkansgrupp högre, "HR svgrp". Denna
grupp samverkade främst med civilbefälhavaren
(CB) i respektive civilområde och militärbefälhavaren (MB) i respektive militärområde samt
högre regionala samverkansgrupper från andra
myndigheter och organisationer. Gruppen ingick i CB:s krigsorganisation och fanns där inom
funktionen transporter. Gruppen bestod av niotio personer med skiftande befattningar inom
järnvägssektorn, till övervägande del från SJ och
Banverket men även TGOJ, IBAB och andra var
representerade. Praktiskt taget alla hade chefsbefattningar eller var "högre tjänstemän". Den
sammantagna kompetensen var mycket hög när
det gällde järnvägsfrågor men kanske något lägre

beträffande militära frågor, där kompetensen kan
sägas ha varit godtagbar. Dock var viljan att lära
mer mycket stor. De uttagna cheferna och ställföreträdarna för grupperna uppvisade en särskilt
god kompetens.
De lägre regionala samverkansgrupperna, "LR
svgrp", var som regel en per län/försvarsområde.
Det fanns dock ett antal undantag, som att ett fo
hade militärt geografiskt ansvar för två eller B.era
län. "LRgruppen" fick då motsvarande ansvar. Exempelvis svarade en LRgrp för såväl Uppsala som
Västmanlands län. För gruppens del innebar detta
att numerären ökades från " normala'' tre-fyra
till fem-sex personer med rekrytering från båda
länen. LRgrp samverkade främst med länsstyrelse
och fostab samt motsvarande grupper från den övriga delen av totalförsvaret. Även LRgrupperna var
väl lämpade att lösa sina uppgifter.

Säkerhetstjänst
Säkerhetstjänsten omfattade olika delar varav utbildning i säkerhetstjänst var en av de viktigaste
om inte rentav den viktigaste. Det gällde att fa
ansvariga, främst chefer, att förstå nödvändigheten av en fungerande säkerhetstjänst. Tyvärr är
det väl så att vi svenskar är väldigt godtrogna och
tror alla om gott.
Ett exempel på icke fungerande säkerhetstjänst
beträffande tillträdesskydd från slutet på nittiotalet
var att vid ett banregionskontor var det bara att gå
in i datacentralen utan någon kontroll. Ett annat
exempel, också från slutet av nittiotalet, var personer från ett företag som påträffades i en omriktarstation långt inne i ett berg. De hade släppts in
utan någon som helst kontroll! Banregionen ifråga
saknade utbildad säkerhetschef och ansvaret hade

lagts på en person med helt andra arbetsuppgifter.
Således fanns (finns) det en hel del att göra beträffande tillträdesskydd, såväl i krig som fred.
Inventering av nycklar till bland annat säkerhetsskåp och hemliga handlingar skulle ske årligen liksom gallring av gamla handlingar.
Gallringen fungerade ofta dåligt då mycket
sparades "som bra att ha''. Ett exempel på detta
är att vid ett banområde "upptäcktes" ett skåp
med hemliga handlingar från 1937 och framåt!
Detta gjordes 1999.
Personkontroll och "säkerhetsklassning" av viss
personal skulle också genomföras liksom utbildning i signalskydd.
Kontroll av skyltning vid vissa skyddsobjekt
samt översyn av av dessa skulle göras årligen.
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Järnvägsbro 3

Sedan trafiken på
smalspårslinjen
Växjö---Äseda-Hultsfred lagts ned 1984
byggde Vägverket
en kringfartsvägfor
Rv 31 forbi Klavreström-Norrhult.
Man gjorde då en
bräsch i den som
man trodde for gott
övergi,vna järnvägsbanken strax öster om
Norrhult. När trafiken på banan något
oväntat återupptogs
1987 i Växjö-Hultsfred-Västerviks
järnvägs regi, tvingades Vägverket bygga
en järnvägsbro över
riksvägen. För att
den skulle bli så billig
som möjligt lade man dit en äUre krigsbro. Trafiken varade dock endast fyra år och banan revs slutligen 2000. Foto 1993 Bengt Spade.

Under kalla kriget på femtiotalet var det Inlandsbanan som skulle prioriteras när det gällde förbandstransporter till Norrland. Norra stambanan
och Stambanan genom övre Norrland bedömdes
ligga för nära Finland och Sovjetunionen och
kunde beskjutas med fartygsartilleri.
Vid större vattendrag längs Inlandsbanan byggdes därför förråd för Järnvägsbro 3-materiel med
specifik brosats för varje tänkt avbrott. Försvarsmakten har med särskilda järnvägsbataljoner ur
ingenjörstrupperna kunnat bygga järnvägsbroar
av denna materiel. Banverket övertog som sektorsansvarig myndighet från och med 2001 uppgiften att vara ägarföreträdare för Järnvägsbro 3.
Detta krävde bland annat att Järnvägsbro 3-kom-

petens måste byggas upp inom Banverket. Med
egen personal skall Banverket vid behov kunna
bygga denna bro såväl i fred som vid kris samt
även i internationella uppdrag. Målsättningen är
att varje år bygga en Järnvägsbro 3 i anslutning
till nybyggnad eller reparation av en järnvägsbro
inom en banregion. Detta har nu genomförts av i
BRV vid Köpmannebro i Dalsland, där en ersättningsbro på 55 m och fyra våningar hög uppförts
som en ersättningsbro medan en ny bro byggts.
Bron var trafikklassad för 25 ton per axel, 8 ton
per brometer samt en tåghastighet av 120 km/
tim. Hela bron med sliprar och gångbana vägde
cirka 200 ton.

Tomas Lindgren

Persona/tjänst
Personaltjänsten kan indelas i flera delar beroende
på syfte. En viktig del var att kunna krigsplacera
viktig personal vid järnvägarna och "fa loss dem''
från Försvarsmakten. Det gällde lokförare, tågklarerare, vissa tekniker, personal i samverkansgrupperna med flera. En annan viktig arbetsuppgift
gällde kompetensutveckling för beredskapsarbetet
och utbildning i ledarskap, där Försvarsmakten
helt naturligt låg långt före järnvägen.
Fysisk träning eller friskvård var ett annat eftersatt kapitel där vi militärassistenter var vana
att genomföra diverse årliga prov. För att klara
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detta hade vi möjlighet att träna på arbetstid, något som man även hade rätt till som milass. Nyttan av denna fysiska träning visade sig genom att
den svenska officerskåren var en av de med minst
sjukskrivningsdagar per år vid en undersökning i
slutet av 80-talet.
Utvecklingssamtal, personal utvecklings planer,
arbetsplatsträffar och teambuilding med mera
som syftade till personlig och organisatorisk
utveckling var ett annat område som "släpade"
inom järnvägen och därför behövdes vidareutvecklas radikalt.

Milassminnen från Övre Norrland 1973-1992
När jag den 1 oktober 1973 förordnades som
militärassistent vid SJ, Luleå trafikdistrikt med
placering i Luleå, där även bandistriktet fanns,
blev mitt arbetsområde både Norrbottens och
Västerbottens län, eftersom Umedistriktet hade
utgått ur organisationen den 1 juli samma år.
Dessförinnan hade jag tjänstgjort som milass vid
länsstyrelsen i Norrbottens län under fyra år och
därvid fatt en god inblick i totalförsvarets civila
delar. Jag kände mig därför något förberedd för
min uppgift vid SJ, även om mina kunskaper om
Västerbottens län var bristfälliga.
Många uppgifter

Beredskapsplaneverket (BPV) skulle nu anpassas och färdigställas för den nya organisationen.
Järnvägsbefälhavaren QB ÖN = C Luleå trafikdistrikt) var ytterst ansvarig för all samordning av
SJ :s inriktning och verksamhet med hänsyn till
totalförsvarets transportbehov, främst försvarsmaktens men självfallet med centralförvaltningens föreskrifter som underlag. BPV omfattade ett
tjugotal funktioner, till exempel ledning, spår-,
el- och teleanläggningar med diverse planer som
hade SJ:s normala verksamhet som grund. Därifrån skulle man så flexibelt och snabbt som möjligt kunna omställas för att tillgodose försvarets
styrketillväxt i milo ÖN.
Resurser från vid ofred mindre intressanta enheter, till exempel försäljning, avsågs omplaceras
för krigsplacering vid mera resurskrävande enheter, till exempel trafikutövandet.
Fredsorganisationen innehöll rätt många befattningshavare med reservofficersutbildning,
främst på trafiksidan. Ju fler sådana personer
man upptäckte, även på den lokala nivån, desto
lättare blev det att få ut sitt budskap, att "surfa
på vågtopparna'' och att verka som lobbyist,
katalysator och pådrivare för beredskapsförberedelserna.
Det var emellertid inte bara chefer och handläggare på den regionala och lokala nivån som
jag både lärde känna och fick samarbeta med.
Tack vare utbildning och övning med driftvärn
och verkskydd vid många stationer och anläggningar i övrigt fick jag uppleva många krav på
att det hela skulle fungera. Det gällde att skapa
en lämplig grundnivå från vilken de själva kunde
agera vid eventuell ofred.

Min tjänstgöring som milass kom att vara i
nästan nitton år (l.10.1973-30.6.1992). Främsta anledningen var att arbetet var så intressant
och mångskiftande. Jag förklarade mig villig att
fortsätta när ingen lämplig efterträdare anmälde
sig, trots flera utbud om intresseanmälan under
80-talet. Kanske såg någon kandidat en bättre
och lönsammare karriär inom Försvarsmakten.
Så småningom höjdes röster inom SJ för att jag
skulle stanna kvar om jag ville, med tanke på förestående organisationsförändringar såsom skiljandet av bandistrikten från SJ, divisioneringen
och eventuell bolags bildning av SJ :s olika delar.
Som milassofficer tjänstgörande vid SJ kände
jag mig respekterad, delvis tack vare mina företrädare och att milass med tiden blivit en betydelsefull samarbetspartner. Själva närvaron av milass
åstadkom säkert en och annan påminnelse om
att något inte blivit gjort, men också deras påpekanden om att "det där måste ses över, materielen måste inventeras och vårdas, vi måste träffas för att diskutera ... " Sådant skapade dialog
och förståelse. Jag behövde inte gå omkring med
känslan av att vara till obehag och förtret för att
pådyvla de ansvariga uppgiften att konkret utföra
försvarsförberedelser.
Många instanser och samarbetspartner

Den geografiska ytan för milass innehöll en milostab, ett CB-kansli, ett värnpliktskontor, fyra
försvarsområden, två länsstyrelser och övriga sidoordnade myndigheter samt cirka 25 kommuner vilket innebar mycket samverkan. Alltid var
någon övning eller konferens förestående i form
av större eller mindre ledningsövning etc. som
krävde deltagande av SJ-personal i varierande
grad och behövde förberedas. Senare tillkom även
funktionsövningar för flera nivåer samtidigt.
I början av perioden (70-talet) kunde förvisso
viss deltagande "stabspersonal" mera tillbringa
tiden i tilldelade arbetsutrymmen än att gå omkring, tala om vad man kunde understödja med
etc. Kanske på grund av ovana vid arbetsformerna eller svag känsla för den egna funktionens betydelse och att övningen därför betraktades som
mindre meningsfull.
Omfattande skadebild på järnvägarna i allmänhet och Norra stambanan i synnerhet var en ofta
återkommande tema när övningsläget planerades
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och detta påverkade den deltagande SJ-personalen negativt. Diskussion efter varje övning om
bland annat hotbildens konsekvenser ägde rum
för att motverka detta. Övningarna upplevdes
dock i regel mycket positivt, och mycket beröm
gavs åt den militära personalen för deras sätt att
leda och handha olika övningar. Detta kändes
självfallet också stimulerande för mig.
Bland alla övningar var det försvarsmaktsövningen "Norrsken", vintern 1991, som kom
att engagera mest SJ-personal med tanke på de
omfattande förbandstransporter som utfördes
utmed Norra stambanan från bland annat Mälardalsområdet. Förberedelserna gjordes mycket
noggrant och allt gick enligt planerna, utom för
en transportenhet till Boden södra där kungen
skulle finnas med som försenades cirka 45 minuter. Programpunkten utgick med hänsyn till
kungens efterföljande program. Hoppas att förseningen inte gjorde sällskapet alltför besviket.
Några men för övningens fortsatta förlopp hade
den naturligtvis inte.
Krav och kapacitet

För varje handel utom kustbanorna och norr om
Kiruna fanns fastställt centralt/ÖB hur många
tågenheter per dygn som skulle kunna framföras
i båda riktningarna efter det tredje mobiliseringsdygnet. På Stambanan genom övre Norrland till
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Boden var det vid ostörda förhållanden inga
problem att svara upp till beredskapskravet med
kopplade tåg, 84 axlar, eftersom trafikens fredsvolym var nästan lika stor. Banan låg emellertid
inom räckvidd för öststatsbaserat flyg med därav
rådande hotbild. Den var sårbar med många
konstbyggnader över de breda älvarna.
För att i en sådan situation säkerställa transportrörelsen vid störningar var tågfrekvensen för
Inlands banan fastställd till tolv enkla tåg, med 42
axlar, per dygn. Härmed har jag kommit in på
Inlandsbaneproblematiken, som skulle komma
att kräva kontinuerliga insatser under hela min
milasstid.
Fredstrafikvolymen var någotsånär upp till
Storuman, svag till Arvidsjaur, endast persontrafik till Jokkmokk och slutligen svag till Gällivare. Hösten 1973 var personalen minimerad
för nämnda trafikvolym och så även annat för
att minska alla kostnader. Snöröjning underlättades genom att banväxlar tagits upp och travats i
materielupplag på respektive plats. I princip hade
minst varannan växel lyfts bort. Beredskapsstationer hade skapats för att i ett skarpt läge
kunna återställas inom 72 timmar.
Allt verkade vara lämpligt avpassat, men ju
större inblick jag fick i den totala bilden av Inlandsbanan, desto mer angelägen blev jag att syna
disponibla resurser och förmågan att återställa.

Två bilder från en vintermanöver i övre Norrland 1981. Fältanpassningen av Hbis-vagnen ovan framgår av åtminstone två detaijer: kaminröret och spärrbommen som hindrar dörren från att plötsligt slå igen.

Vissa materielupplag var nämligen åderlåtna på
delar och hade under åren fatt tjäna som reserv
för fredsunderhållet.
Inga egna resurser

Hösten 1974 inspekterade försvarssektionen
(aaf) på centralförvaltningen Inlandsbanan från
Östersund till Gällivare. Härvid förtecknades alla
åtgärder som bedömdes erforderliga för att rusta
banan till skick för koncentreringstrafik med byte
i Arvidsjaur till lättare lok med 15 tons axeltryck
för trafik till Jokkmokk. I övrigt kunde trafik utföras med diesellok som hade 18 tons axeltryck.
Dessa förtecknade åtgärder utgjorde framledes prioriterade årsvisa insatser som förelades
respektive ansvarig chef. Erforderliga kostnader
skulle redovisas i vederbörandes budget. Vissa
saker skulle åtgärdas relativt snbbt med kontroll
av milass.
Enligt SJ:s regelverk hade jag som milass inga
som helst befogenheter att själv eller genom ombud kontrollera någon med chefsbefogenheter.
Hur bristerna skulle åtgärdas löstes dock i bästa
samförstånd. Atmosfären och andan inom SJ var
på sitt sätt något liknande den militära, mansdominerad, och jag förstod att det var lättare att

låta milass gå i bräschen när det gällde "obekväma''
beredskapsbrister än att påpeka dem tjänstevägen.
Kontrollen 1974 av de personal- och materielresurser som behövdes för att restaurera Inlandsbanan för koncentreringstrafik visade på betydande brister, som inte heller gick att hämta från
tvärbanorna Storuman-Hällnäs och Arvidsjaur}örn. Det var också nödvändigt att planera för
omfördelning av resurser från mindre angelägna
järnvägslinjer med hänsyn till styrketillväxten
ÖN, i stort sett från banor öster om Lule älv och
kustbanorna.
Att söka ett antal uppskov för att inte öka bristerna ytterligare vid en beredskapshöjning var
också nödvändigt. Värnpliktskontoret ÖN krävde verkligen korten på bordet vid de årliga förhandlingarna. Nyckelpersoner för SJ var i regel
viktiga också för de militära förbanden, och det
kunde ta flera år att fa uppskov för dem. Ibland
lyckades det inte alls. Sammantaget fick dock SJ
en bra utdelning på sina uppskovsansökningar,
och motivet var i regel Inlandsbanans behov.
En krympande tillgång

Också vid de båda länsarbetsnämnderna var det
nödvändigt att söka tilldelning av deras perso125

nalkvot for det civila totalförsvaret att tilldelas
vid beredskapstillstånd. Nämnderna krävde även
här motiverade framställningar. Det rörde sig om
cirka tre hundra personer per län att bland annat
ingå i reparationslag.
Planeringsläget for personalbehovet kunde
därför i huvudsak se gynnsamt ut genom de
vidtagna åtgärderna. En snäv sektor utgjorde
emellertid antalet lokförare. Reservdragkraften
ånglok skulle rustas och göras klar med början
vid beredskapsgrad III (lägsta) och detta krävde
minst ett sjuttiotal förare. Tillgången på utbildade ångloksforare var relativt god under 70talet, men eftersom ångloken var tagna ur trafik
sedan 1965 skedde ingen nyutbildning. Under
80-talet sjönk därför kontinuerligt tillgången enligt pensionsavgångarna. Vid de rätt många ångloksprovkörningar som gjordes återkom i regel
samma personal inom samma ansvarsområde.
Våra ångloksforare skulle successivt under olika
mobiliseringsdygn ersättas med förare från Mälardalsområdet genom att köra koncentreringstågen till övre Norrland. Andra förare skulle köra
upp lättare diesellok med 15 tons axeltryck till
Arvidsjaurområdet for trafik tillsammans med
ånglok på linjen Arvidsjaur-Jokkmokk(-Gällivare) och åter.

Den svagaste länken

Banstandarden for linjen Arvidsjaur-Jokkmokk,
17,3 mil, var låg. Bankroppen var inte terrasserad
utan liknade i profil mera en stympad kon. Vibrationer av tidigare åtminstone 25-35 års trafik
hade frilagt många slipersändar från grus, vilket
även överspringande renar bidragit till. Den klena rälen, 27-kilos på en sträcka av cirka 8,5 mil,
måste stödjas i kurvorna med särskilda träklossar
for att inte välta och därmed orsaka urspårning.
Övrig räl var 32- och 35-kilos.
Lokbyte i Arvidsjaur var en nödvändighet for
fortsatt transport norrut. Ett forbifartsspår väster
om Arvidsjaur var planerat att byggas av BRB vid
beredskapstillstånd, men med bibehållet axeltryck
15 ton norrut var man ändå tvungen att köra in
de tunga dieselloken till Arvidsjaur. Liknande forbifartsspår var förberedda i Storuman, Hällnäs och
Jörn for att säkerställa fortsatt trafik vid eventuellt
omfattande skador på dessa bangårdar.
Planerade åtgärder, enskilda och sammantagna,
for att kunna köra koncentreringstrafik kunde
därför tyckas vara tillfredsställande och var det ju
också på sitt sätt. Samtidigt var det ett hopplock,
lapptäcke som for sin hela funktion var beroende
av att alla faktorer åtgärdades och passades in vid
rätt tidpunkt. Flera dygns försening kunde ha

De ensligt belägn,a skjulen och framfar allt beredskapsloken i dem väckte forstås entusiasternas intresse. Foto Henry
Andersson. Svjvm.
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Bi/,den från militärmötesp/,atsen Ligga belyser tillståndet på Jn/,andsbanans ur militärt perspektiv svagaste liink. Huvudspårets sliprar är inte i bästa kondition och växtligheten håller på att ta över sidospåren.

fatt katastrofala följder om det blivit allvar. Landbredden i norra Finland mot vår gräns, omkring
25 mil, hade i många scenarier en genomfartstid
för främre förband på cirka ett dygn. Dessutom
låg det militära operationsområdet med basen i
linjen Luleå-Boden-Gällivare och öster därom.
En förbättring/ förstärkning av banstandarden
till 18 tons axeltryck för linjen Arvidsjaur-Jokkmokk föreföll för mig vara den optimala lösningen. Men hur åstadkomma detta?
SJ (med bandistriktet) ansåg sig göra sitt genom
att man i alla fall höll banan någotsånär i trafikabelt skick trots vikande trafikvolymer. Bandistriktet ansåg även att det var slöseri med resurser att
lägga in begagnad kraftigare räl från utbyte på till
exempel stambanan. Kontaktade lägre regionala
myndigheter hänvisade till SJ :s myndighetsansvar
och att övergripande planerings- och samordningsansvar inte innebar ekonomiskt stöd till
annan myndighets verksamhet. Kontakter med
högre regionala myndigheter gav samma resultat.
Inte ens Militärbefälhavaren som operationsansvarig chef för landsändans försvar tog mig veterligt
något krafttag för att föra frågan framåt.
Försvarsstaben (kommunikationsavdelningen)
visade stort intresse genom noggrann analys av
kostnader för eventuellt stöd med mera, men i

slutänden blev det inget utöver det sedvanliga det
järnvägsspecifika anslaget för förbandstransporter. En CD-antydan om eventuellt inga SJ-pengar till beredskapsåtgärder utöver de som försvaret
satsade borde ha väckt en och annan tanke.
Övning utan resultat

I slutet av augusti 1983 hade chefen för kommavdelningens sektion 5, milostab ÖN och jag
lyckats fa gehör för en järnvägsfältövning längs
Inlandsbanan från Östersund till Gällivare och
vidare till Boden, vid vilken det militära behovet
av Inlandsbanan skulle analyseras och fastställas.
I fältövningen deltog MB och JB Övre Norrland
med stabsmedlemmar. MB och JB Nedre Norrland med flera var med till Storuman för samverkan om gränsproblem/understöd över milogräns.
Det militära behovet ansågs i korthet vara
följande: inryckningsresor och koncentrering
under fyra-åtta dygn, förnödenhetstransporter (även lagring i fred av brödsäd och annat på
flera platser), uppställning och transport av sjuktransporttåg samt tillförande av patienter med
sjuktransportmotorvagnar. Tvättåget var på väg
ut ur organisationen. Det civila beredskaps- och
krigssamhället avsåg nyttja Inlandsbanan för
fråntransport av utrymmande och flyktingar
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samt för kontinuerlig varutillförsel på sikt, i snitt
några (enkla) tåg per dygn.
Vid fältövningen bedömdes kostnaderna för
upprustning av banan uppgå till cirka 30 miljoner kronor. Hösten 1991 gjordes motsvarande
resa som 1983 under ledning av stabschef milostab ÖN.
Någon upprustning av Inlandsbanans svagare del blev det inte, märkligt nog. Det verkade
som om hela styrketillväxten för Övre Norrland
skulle kunna anlända skadefri och programenligt. Ändå innehöll de övningar och spel som
jag deltog i stora skadebilder på järnvägarna med
omledning, förbigång, byte av transportsätt och
dygnsvisa förseningar.
Nu som då
Det är på sin plats att erinra om beslutet i november 1902 av chefen för generalstaben, general Axel Rappe, att ur militär synpunkt utreda
den lämpligaste sträckningen för en inlandsbana
genom Norrland med hänsyn till att stambanan
gick relativt nära kusten och hade stora sårbara
konstbyggnader över de breda älvarna. Inlandsbanans strategiska uppgift skulle vara att jämte
stambanan möjliggöra koncentrering av trupper
mot landgränsen inom rimlig tid. Något luft/
flyghot fanns inte vid denna tidpunkt och under
de närmaste trettio åren, men ändå bedömdes
banan vara ett nödvändigt komplement till stambanan. Sjuttio-åttio år senare hade lufthotet utvecklats enormt och järnvägarna i övre Norrland
löpte ännu större risk att utsättas för störningar.
Vissa historiska beslut kan vara bra att känna till
och har ett visst värde, även om förutsättningarna varierade för varje tidsskede.
Det fanns överhuvudtaget inget gehör för eller
någon vilja att omfördela 30 miljoner kr av de
miljardsummor som totalförsvaret disponerade.
Samtalen hade mest karaktären av revirförvaltande, lätta och bekväma än att göra något som var
övergripande, utvecklande, svårt och arbetsamt.
Varför tog de chefer som var satta att ha ansvar
en sådan risk (som jag bedömer det) for vår landsändas försvar genom att inte förbättra Inlandsbanans svagaste länk? Det var tur att Berlinmuren
föll 1989 och därmed det mesta av hotbilden.
Några minnesbilder
Så till slut några händelser och intryck som kommit att fastna i mitt minne.
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Påbyggnad av Porjusdammen hade ägt rum,
varvid vattennivån höjts så att Porjus station
med bangård måste flyttas högre upp på land.
Avbrottet på Inlandsbanan åstadkom stort rabalder eftersom styrketillväxten äventyrades om ...
Stort hemlighetsmakeri uppstod. Vid banans
sammankoppling i början av januari 1974 (svag
nordvästlig vind och drygt 30 grader kallt) var
jag enligt order på plats för att kontrollera och sedan snarast rapportera. Allt var förberett så långt
som möjligt. Arbetslaget klarade uppgiften och
kunde tio minuter före avgång ge klartecken för
sydgående motorvagn. En imponerande arbetsprestation kl. 07.00-13.30.
Svängbron över del av Torne älv på svensksidan vid Haparanda, cirka 50 meter lång och
invigd i oktober 1919, som vid tågövergång var i
körläge stod annars i ursvängt läge 90 grader, genom brovakts försorg enligt kungörelse (förbindelse över riksgräns). Svängning ägde rum med
elkraft och handvevning var reserv. Vid kontroll
1980 fungerade ej elkraften och handvevning tog
omkring två timmar. Dyra elreparationer gjorde
att handvevning fick bestå framledes. Bron, ett
imponerande ingenjörsarbete av Motalaverken,
hade i övrigt stått i körläge sedan omkring 1965
och bara sporadiskt öppnats för några fartyg.
Förstörningsanordningar längs järnvägen vid
broar, tunnlar, bankar med mera som legat i träda sedan 40-talet och med åren blivit övertäckta
av makadam och annat fick vaskas fram i samband med särskilda övningar för befäl (SÖB) eller fältarbetsdagar vid de olika försvarsområdena.
Hemligheten och byte av personal hade gjort att
glömskan tagit överhanden.
Oljelagringen i berg vid Storuman och Murjek
handhade SJ för totalförsvaret. Jag fick i uppdrag
att kontrollera om det verkligen fanns olja i bergen. Någon kunde ju ha ... Men oljelagren var
välfyllda. Nu (december 2001) är oljan borta av
andra skäl.
Stoltheten hos de ansvariga, som utan förvarning fick sina dieselelektriska reservanläggningar
kontrollerade utan anmärkning.
Jag måste slutligen nämna den kryptopersonal,
de flesta damer, som regelbundet, ambitiöst och
skickligt lärde sig handha kryptotrafiken med
försvarsstaben, visserligen i tjänsten men i övrigt
utan särskilda förmåner. Något enstaka fel kunde
åstadkomma repliken: "Nu får jag skärpa mig
nästa gång, endast felfritt är godtagbart."

Porjus stationshus
flyttades men reducerades samtidigt
vid linjeomläggningen 1974. NS
till höger.

Slutord
I brev vid min avgång den 30 juni 1992* skrev
jag bland annat: Tjänstgöringsperioden har varit händelserik och blivit minnesrik. Ett stort
tack för gott samarbete och trevlig samvaro vid
konferenser för försvarsplanering, övningar och
utbildning på olika nivåer, arbete för försvarsmaktsövningarna, arbete för reservåtgärder, t ex
ånglok, diskussioner för Inlandsbanan och allt
övrigt som varit till gagn för järnvägarnas försvarsberedskap.
Idag, december 2001, med ännu större perspektiv än 1992, känns det tillfredsställande att

tänka tillbaka på den långa tjänstgöringstiden
som milass. Jag tackar initiativtagare och beslutsfattare för minnesträffen i november 2001 och
att allt detta kommit till stånd. Hoppas att mina
skildringar gett en viss bild av hur en milass vid
SJ och Banverket kunde gestalta sig.

Harry Oddbratt
l.ll.1992-30.4.1993 uppdaterade jag och
skrev färdigt BVP samt gjorde åtgärdskalendrar för
skedet beredskapshöjande åtgärder och för beredskapsgraderna III-I.
*
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Klipp kortet
Jag hade blivit militärassistent i Sundsvall och
min hustru hade fatt sitt första frikort. Nu kunde
vi ställa undan gamla PV:n.
Här skulle åk.as järnväg.
Första resan ställdes till Uppsala. Det var en
skön känsla att stiga ombord i Sundsvall. Gult
streck på vagnen betydde första klass, förklarade
jag för min andaktsfulla hustru.
Vi satt i restaurangvagnen. Vi flöt tyst och stilla
fram genom den tilltagande skymningen. "Helsvetsat!" sa jag, "därför är det så tyst, inte som på
Inlands banan den där gången vi hälsade på gamla
faster i Munkflohögen."
"Vad mycket du hunnit lära dig!" sa min hustru. Jag höll med.
"Det är nog som att åka Orientexpressen" fortsatte hon. Jag höll med.
In kom tågmästaren. En äldre man med stora hornbågade glasögon, klen kroppsbyggnad
och tigerhjärta (skulle det senare visa sig). Han
log mot oss, vi var SJ :are och kollegor. Det var
knappt han kunde förmå sig klippa i hustruns
frikort. Det var hans sista resa, sedan skulle han
pensioneras.
Dörren till vagnen slogs upp med en smäll.
Där stod inte någon schejk utan en björnliknande svajande figur. Där stod "Mannen från de
djupa hälsingeskogarna''.
"Öl!" sa "Lilla Björn". - "Är du kvar än din
jävel, jag slängde ju av dig i Hudiksvall?" skrek
tågmästaren och hoppade på "Lilla Björn", som
parerade med ett äkta John Waynekast. Tågmästaren flög i en båge över golvet och hamnade på
vårt fikabord. Som en tiger (typ mindre) kom
tågmästaren på fötter och kopplade ett Pelle
Svenssongrepp på den trots allt bensvage "Lilla
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Björn" och började dra honom mot dörren. Jag
sprang före och öppnade.
När "Lilla Björn" passerade dörren grep han
fast i dörrposten. Hans hand som en timmersax,
omöjlig att rubba. Tåget hade nu stannat i Söderhamn och där stod tågmästaren och slet och drog
och jag tryckte på så gott jag kunde.
"Lilla Björn" log ett segervisst leende. Nu måste jag välja sida. Det var ju inte så svårt. Jag var ju
nybliven militärassistent, men hur långt sträckte
sig mina befogenheter?
Jag hade utbildat stormpionjärplutoner i fyra
år på 121 och lärt ut "hurusom man med blotta
händerna betvingar en motståndare". Som god
humanist valde jag det "vänliga greppet" och bröt
fingrarna på "timmersaxen" försiktigt bakåt.
Jag kände mig inte särskilt heroisk när jag såg
tågmästaren och "Lilla Björn" tumla ut på perrongen.
Tåget kom snabbt iväg och kvar stod "Lilla
Björn" och flinade. Han var tydligen van att bli
avkastad.
Väl återkommen i vagnen hjälptes vi åt att borsta upp tågmästaren till normal SJ-standard.
"Det värsta är" sa tågmästaren, "att jag förlorade mina glasögon, jag kunde ju inte börja
krypa under tågsättet. Utan glasögon klarar jag
inte biljettkontrollen."
Min hustrus glasögon passade honom både till
styrka och form. När vi steg av i Uppsala och han
tacksamt återlämnade glasögonen sa min hustru:
"Går det alltid såhär livligt till när man åker på
klippkort?" - "Nej!" svarade jag, "den här resan
var i lugnaste laget. "
Torsten Jägemar

Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1961?
Något vid denna tid så ovanligt som en ny järnväg tillkom den 21 november 1961. Det var en
30 km lång sidolinje från Morjärv på Haparandabanan till Kalix som öppnades för godstrafik.
Banan hade diskuterats redan på 1920-talet men
det var först med det dåliga arbetsmarknadsläget i Norrbotten som banan kunde börja byggas 1957. Kund var främst skogsindustrin som
dessutom byggde ytterligare några kilometer spår
mellan Kalix station (med riktigt stationshus i
tidstypisk stil) och Karlsborgsverken.
Upprustning
Den i slutet av 1940-talet beslutade breddningen
av smalspårslinjer fortsatte. Under 1961 kunde
sträckan mellan Gårdsjö och Mariestad (39 km)
öppnas breddad från 891 mm till 1435 mm.
Mellan Dannemora och Gimo i norra Uppland
blev det treskensspår så att
banan kunde
trafikeras med
såväl 891 mmsom 1435 mmfordon . Den
sträckan var 22
km lång.
Ingen ny
sträcka kunde
under 1961
öppnas för elek-

trisk drift men arbete pågick under året mellan
såväl Borås och Alvesta som Älvsjö och Nynäshamn.
Arbetena med dubbelspår på såväl Västra som
Södra stambanan pågick under året men ingen
ny sträcka öppnades där under året. Två andra
bandelar blev emelleritid klara. Spånga-Jakobsberg på före detta SWB öppnades den 27 maj
och den 10 km långa sträckan Mellansjö- Juån på
Norra stambanan den 1 september.
Flera sträckor blev under året fjärrstyrda, bland
annat Ånge-Långselet; Gällivare-Kiruna och
Ställdalen-Skogstorp (TGOJ). Gävle fick under
1961 en ny rangerbang~rd.
Nedläggningar
Även under 1961 dmbbades flera sträckor av
nedläggning.

Den första T43-an
drar invigningståget på Kalixspåret den 20
november 1961.
Idag rustas och
elektrifieras banan
eftersom tågen till
Haparanda och
Finland snart ska
gå denna väg.
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Ett konstlöst stationshus som 1961 forsvann tillsammans med fore detta Hjo-Stenstorps järnväg.

På smalspårssträckan Sävsjö-Gårdveda överlevde godstrafiken ännu några år medan persontrafiken upphörde.
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Östra Skånes järnvägars gamla paradlinje
Långebro-Eslöv avvecklades delvis. Persontrafiken Långebro-Hörby nedlades och genomgående godstrafik försvann samtidigt. Tollarp-Långebro och Hörby-Eslöv hade kvar viss godstrafik.
Mellan Tollarp och Hörby behölls spåren men
ingen trafik förekom . Mindre än tio år tidigare
hade SJ investerat i ett nytt stationshus i Satserup
och en ny banvaktsstuga i Skepparslöv.
Persontrafiken Klippan-Eslöv nedlades. De
sista åren hade banan trafikerats med YBo6-fordon. Mellan Röstånga och Eslöv nedlades även
godstrafiken och banan revs. Den äldsta bandelen Klippan-Röstånga fick behålla godstrafiken bland annat till flygflottiljen i Ljungbyhed.
Den sista kvarvarande delen av Falkenbergs
järnväg Älvsered-Axelfors förlorade persontrafiken den 1 maj. Godstrafiken var redan nedlagd.
Samtidigt nedlades persontrafiken på Borås-Alvesta järnvägs gamla sidolinje Hillared-Axelfors.
Godstrafiken bibehölls utom på två kilometer
närmast Axelfors.
Varberg-Ätrans prnväg (inklusive den av
Halmstad-Nässjö byggda delen Ätran-Kinnared) nedlades helt den 1 februari förutom en
stump närmast Varberg som bibehölls som industrispår (finns ännu femtio år senare kvar).

Mellan Träslöv och Ätran revs spåret under
1961.
De två smalspårsbanor som tidigare utgjorde
Vetlanda järnvägar förlorade persontrafiken den
1 september 1961. På sträckorna Sävsjö-Vetlanda och Vetlanda-Gårdveda bibehölls godstrafiken. Mellan Gårdveda och Målilla hade godstrafiken nedlagts 1956.
Järnvägen på Öland, den 156 km långa sträckan mellan Böda i norr och Ottenby i söder, nedlades helt. Banan som hade spårvidd 891 mm var
ursprungligen byggd av två bolag, BorgholmBöda järnväg och Södra Ölands järnväg. Trafiken ombesörjdes på slutet med rälsbussar och
lokomotorer.
Den mest omfattande nedläggningen gällde
smalspårsnätet i Västergötland där nästan allt
utom huvudlinjen Göteborg-Skara-Forshem
och de sträckor som skulle breddas lades ned.
Mellan Torved och Skagersvik försvann godstrafiken trots att den officiellt inte nedlades förrän
196 5. Orsaken var att banan genom breddningen
av Gårdsjö-Mariestad skulle ha blivit ett isolerat
smalspår. Den blygsamma trafiken motiverade
knappast kostnaderna for omlastning/ rampning.
Banan var en del avTorved-Gullspång som hade
öppnats av Västergötlands-Göteborgs järnvägar
1914 som sista delen av VGJ. Persontrafiken

nedlades 1945. Banan mellan Torved och Gullspång (där det fanns anslutning till Nora Bergslags järnväg) breddades av beredskapsskäl mellan 1963 och 1965 varefter trafiken alltså nedlades utom till Skagersvik dit NBJ-tåg kördes tolv
år till. Banan finns ännu kvar och kan trafikeras
med dressin.
Västergötlands äldsta 891 mm-bana, den 1873
öppnade Hjo-Stenstorps järnväg, förlorade persontrafiken. Banan hade ursprungligen planerats
med spårvidden 802 mm. Mellan 1876 och
1956 fanns en sidobana mellan Svensbro och Tidaholm. Som många andra smalspårsbanor blev
underhållet efterhand eftersatt. HSJ förstatligades 1948.
Skövde-Skara
förlorade
persontrafiken.
Även godstrafiken nedlades utom på två kilometer närmast Skövde. Denna del av banan
hade redan 1919 fått treskensspår och elektrifierats 1950. Normalspåret finns ännu kvar for
cementindustrin. Sträckan Skövde-Ax:vall hade
uppstått som Skövde-Ax:valls järnväg 1904.
Sträckan Ax:vall-Skara var ursprungligen en del
av den 1874 öppnade Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg. Även de övriga delarna av före
detta LSSJ Lidköping-Skara och Ax:vall-Stenstorp förlorade persontrafiken. Godstrafiken
Lidköping-Skara bibehölls.

Företagsnämnden studerar en maskin som ska underlätta rivningen av Ölands järnväg. Foto Lennart Petersson.
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Den 19 km långa "tvärbanan" Mariestad-Moholm indrogs helt. Den trafikerades med Hilding
Carlssonrälsbussar de sista åren.
Även VGJ:s gamla huvudlinje förlorade trafik
Godstrafiken Sjövik-Göteborg Ö fanns inte mer.
Vid tidtabellsskiftet i maj inställdes godstrafiken mellan Årjäng och Gustavsfors på DalVästra Värmland. Samtidigtnedlades den 19 km
långa sidobanan Beted-Skillingsfors helt.
Persontrafiken mellan Sälen och Särna i Dalarna nedlades. Banan hade ganska liten persontrafik sedan öppnandet 1928 men fram till 1956
fanns direkttrafik med Stockholm för vintersportresenärer.
Mora-Älvdalens järnväg öppnad 1900 förlorade persontrafiken. Godstrafiken behölls.
Den första nedläggningen som berörde Inlandsbanan genomfördes den 28 maj då godstrafiken på den 63 km långa sträckan JokkmokkKåbdalis upphörde.
En industribana som nedlades under året var
Robertsfors-Sikeå hamn med spårvidd 750 mm.
Den hade elektrifierats redan 1900.
Ånglok

Ånglokstrafiken minskade men antalet ånglok
som skrotades under 1961 var litet.
Det första av de F-lok som SJ sålt till danska
DSB 1937 skrotades. Det var det näst sist byggda
F 1209 som hos DSB hette E 973. Loket som de
sista åren stått avställt i Skanderborg slopades i
oktober 1961 och skrotades samma år på Centralverkstaden i Århus.
Ett annat lok som skrotades detta år var MalmöTrelleborgs järnvägs "nya'' lok 1, byggt av Nohab
1904. MTJ :s ursprungliga nr 1 hade detta år överlåtits på systerbanan Vellinge-Skanör-Falsterbo.
Nya ettan blev 1943 SJ Kl 7 nr 1638 men såldes
1948 till Sockerbolaget och placerades vid bruket
i Trelleborg. Sedan detta nedlagts 1955 flyttades
loket till bruket i Hököpinge 1956. Loket skrotades där 1961. Kvar i Hököpinge som brukets
sista ånglok fanns det lok som ursprungligen var
Mellersta Södermanlans järnvägs nr 2. Loket, som
1963 räddades från skrotning, är i dag mest känt
som Bjärred-Lund-Harlösa nr 2 och har på senare år kört på museet i Ängelholm.
Ellok

År 1955 hade SJ ankaffat två expresstågslok som
fick litt. Ra (litt. R var fortfarande upptaget av
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ånglok). Loken hade tvåaxliga boggier och ett
USA-inspirerat utseende som påminde om de
diesellok som Nohab byggde för Danmark och
Norge. Loken sattes in i expresståg StockholmGöteborg. Under 1961 levererades ytterligare
åtta lok som fick nr 987-994. Samtidigt infördes
en ny målning av loken och de tio loken märktes
RAPID 1-10. Förutom på Göteborgslinjen sattes
nu loken även in på Stockholm-Malmö. Rapidloken var SJ:s stolthet till Rc-lokens ankomst i
slutet av 1960-talet då Rapiderna hamnade i trafikenStockholm-Sundsvall.
Två Dm-lok, nr 985 och 986, levererades
1961.
Motorlok och motorvagnar

SJ :s dittills största beställning på diesellok omfattade 50 individer som fick litt. T43 (enligt nya
litterasystemet). Typen beställdes efter positiva
erfarenheter från T 4/T41 och liksom detta tillverkades loket av Nohab med motor från GM.
Loken fick nummer 209-258 och första loket
levererades 1961. Detta exemplar, nr 209, avvek
från de följande genom att ha aggregat för värmning av personvagnar. Trots att de övriga loken
saknade denna utrustning har T 43 förutom i
godståg och växling även använts för persontåg
bland annat i Blekinge och på de norrländska
sidobanorna. Loken fick vid leverans en ny, modern färgsättning i trikolorens färger. Flera lok
gör ännu efter femtio år tjänst bland annat för
Trafikverket/Infranord och Tågab.
De sista lokomotorerna av litt. Z43 (nr 485
och 486) levererades från Kalmar Verkstad under
1961.
Från samma verkstad levererades under året
det första (nr 489) i en ny serie lokomotorer som
fick litt. Z65. Z65 hade en Rolls Roycemotor
på 360 hk och fick ett modernare utseende som
kanske gav intryck av högre hastigheter än lokets
maximala 60 km/h. Loket målades i samma färgsättning som T43.
Inga nya motorvagnstyper tillkom på SJ under
året. Fjorton nya Yoa2-tågsätt levererades emellertid.
Personvagnar

Leveranserna av nya personvagnar i "60-talsserien" fortsatte.
Under året tillkom seriens resgodsvagntyp
Fo5a (sedermera F5). Vagnen var med sina 16

meter kortare än de andra vagnarna i serien.
Lastytan var 33 kubikmeter och maximala lastvikten 9 ton. Under året levererades fyra vagnar
från Kalmar verkstad. Tio vagnar med smalare
korg och utrustade med dansk ångvärme fick litt.
Fo5b (senare F6K). Alla Fo5b-vagnarna levererades under 1961 av Kalmar Verkstad.
En annan ny vagn i familjen var kombinerade
första och andra klass sittvagnen ABo3 (senare
AB3). I denna var förstaklassdelen större än i
ABo2 som hade lanserats 1960. Vagnarna byggdes av ASJ Linköping och under året levererades
tjugo stycken.
Övriga personvagnar av 60-talsmodellen som
levererades under 1961 var 16 litt. ABo2 från
ASJ Linköping, 20 Bol från Kalmar, 41 Bo5
från Kockums och sju RBo2 från Kalmar
Godsvagnar

Under året introducerades två nya godsvagnstyper på SJ. Litt. Gre (senare Gbs och Gbls)
var en styckegodsvagn, en modernare version
av 1930-talets klassiska G-vagn. Den nya vagnen uppfyllde de moderna kraven för europeisk
samtrafik, därav e i underlitterat. Under 1960talet byggdes vagnen i några tusen exemplar. Så
här efteråt kan det tyckas märkligt att satsa på
en "gammaldags" vagn som inte fungerade för
trucklastning, men vid denna tid var styckegods-

trafiken fortfarande omfattande och det var som
styckegodsvagn den gjorde sin sista större tjänst
på 1980-talet.
En betydligt modernare vagn som introducerades detta år var Teu (senare Tbis) som hade
såväl öppningsbara vagnsidor som öppningsbart
tak vilket möjliggjorde flera varianter av lastning
och lossning.
Diverse
Det fyra kilometer långa industrispåret mellan
Gävle och Karskär övertogs av SJ under 1961.
Ångloket Tb 888 (byggt av Nohab 1907) användes under året i en militär urspårningsövning.
Efter övningen skrotades loket i Vislanda.
Uddevalla hamnstation som var den ursprungliga ändstationen för Uddevalla-VänersborgHerrlj unga järnväg revs 1961. Stationen hade
förlorat i betydelse genom UVHJ :s förstatligande och persontrafikens flyttning till Uddevalla C.
Byggnaden var ritad av Claes Adelsköld uppförd
i trä och hade ett med Vänersborgs station likartat utseende.
Intresset för gamla tåg ökade vid denna tid.
Under året bildades 891-banornas museisällskap
som arbetade för museitrafik med denna spårvidd. Så småningom lyckades detta och man är i
dag kända som Jädraås-Tallås järnväg JTJ.
Leveransbildpå Fo5a. Foto Walter Olsson, Kalmar. Svjvm.
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En trasslig historia
Det var naturl igt att svenska järnvägsintressenter
vände sej till industrialismens och järnvägarnas pionjärland England för kapital och expertis, och lika
naturligt att engelska kapitalägare och järnvägsbyggare sökte sej utomlands sedan den nationella
marknaden i huvudsak blivit mättad. Bolagsordningar och trafikreglementen skrevs på engelska,
entreprenörer och ingenjörer med familjer bildade
mikromiljöer som kunde ha en speciell religiös prägel. Men det gick sällan bra. Köping-Hult, NässjöOskarshamn, Nora-Karlskoga, Frövi-Ludvika, Sverige & Norge (det vill säga Malmbanan) är exempel
på att det uppstod svårigheter i samarbetet med
de svenska parterna och ibland med själva anläggningsarbetet men framför allt av ekonomisk art.
Dock överlevde själva banorna. De nya inhemska
privata eller statliga ägarna fick ofta hjälp av förbättrade konjunkturer och engelsmännens järnvägar
blev viktiga länkar i det nationella nätet.
Halmstad-Nässjö järnväg, startad som Halmstad-Jönköping, var typisk för denna grupp. Halmstadintressenternas pri mära strävan var att komma
i kontakt med Södra stambanan men anslutningspunkten var till en början inte fastställd. Aktieteckningen gick mycket dåligt i de småländska trakter
som järnvägen berörde, fattiga och hårt drabbade
av emigration som de var, och därmed blev entreprenörernas egna och mobiliserade bidrag till finansieringen avgörande. Hade de krigsstimulerade, goda

konjunkturerna under 1870-talets första år fo rtsatt
kunde det ha blivit en fin affär, men i stället kom
en djup depression som drabbade många nybyggda
järnvägar. De ekonomiska problemen skapade motsättningar mellan instanser och personer.
Ada Makinsons minnen har stort kultur-, lokal- och
även järnvägshistoriskt värde. De är trots hennes
försäkran om storsinthet så präglade av bitterhet
att det vore fel att lyfta bort de inslagen. Likaså har
hennes personliga skrivsätt, där engelskan skymtar
i bakgrunden, bevarats även om mellanrubriker är
tillfogade.
Detta är inte platsen att avgöra vem som hade
rätt eller fel. Den utförligaste och bästa historiken ,
Lars Olof Leanders Boken om HNJ (1984) berör
händelserna endast flyktigt. HNJ:s officiella historik,
Halmstad Nässjö Järnvägar ... (1950), där det aktuella avsnittet skrevs av ekonomihistorikern William
William-Olsson , förhåller sej uttryckligen neutralt,
även om det är uppenbart att Wallenbergkoncernen
så småningom blev en stor vinnare. Mest står att
läsa i Gunnar Lindhes bok Rullandejärnvägshistoria
(1990). Lindhe var son till en trafikchef på HNJ och
forskade bland annat lokalt om entreprenörsparet
Billups och Makinsons omständigheter. Han trycker
också av Makinsons redogörelse för järnvägens tillkomst från 1884, skriven i polemik men i mer behärskad ton än dotterns inlägg.
Gunnar Sandin

Liksom SJ tog HJ]IHNJ sina forsta lok från den engelska firman Sharp, Stewart & Co.

SHARP, STEWART,& CO., LIM ITED, AT~AS WORKS, MANCH E.STER
136

Ada Margaret Makinson

HJJ /HNJ - en besvärlig början
En gladlynt sjöman vid namn Charles, som
kunde en smula engelska, hade fatt jobbet att
följa min far och bära teodolit, mätningspåle
och andra grejor. Han hade rött skägg och bar
den hetaste sommardagen en skarlakansröd tjock
yllehalsduk. Medan pappa var upptagen på kontoret skickades "Charles" upp till "Eker" för att
tolka för mamma och oss andra vad vi behövde
fa sagt för dagen, och fick uppdrag om uppköp
eller dylikt. Vi ungar följde honom till staden
och han lärde oss gå in i en bagarbod och köpa
mjuka, såväl vita som bruna pepparkakor, som
föllo oss mycket i smaken. Han hann sedan ej gå
med oss in i speceriaffären, utan lärde oss säga:
"Vill du ge mig för tjugofem öre russin och mandel?" Vi hade litet svårt att begripa varför alla i
affären började småle när vi framförde vårt blygsamma ärende.
Det var en svår nöt att knäcka hur det kom sig
att om två öre motsvarade en skilling, tolvskilling
kunde bli tjugofem öre, och ändå mera mystiskt
var att ordet "banco" efter en krona gjorde det
köpta föremålet en halv gång till så dyrt som man
först trodde.
En musikalisk bytesa.ffår

Den astma som jag i London haft litet ont av, efter en tidigt genomgången svår kikhosta, tog till,
och många gånger kunde jag ej följa min bror på
fjäril jakt och allt annat roligt, utan fick sitta stilla
i ett hörn av soffan och leka med mina dockor;
vid ett sådant tillfälle minns jag så väl att kapten
Georgii med sin raka militäriska hållning, kortklippta vita mustascher och genomträngande
ögon, trädde in i sällskap med min äldste bror
(som genom sin kunskap i tyska kunde meddela
sig med folk) och hade med sig sin flöjt. Han
ville spela litet svensk musik för min moster, och
uttryckte en önskan om att hon måtte spela sitt
lands musik för honom. Sagt och gjort. Där blåstes, känsligt och vekt, "Allt under himlens fäste",
"Kristallen den fina'', "Glädjens blomster i jordens mull" och sist "Mandom, mod och morske
män". Moster kvitterade med att sjunga "Once
I loved a maiden fair", "Since first I saw your
face", "Oh, He oak and He ash, and He bonny
ivy tree", alla från 1600-talet. Så tyckte de att det
skulle vara litet internationell musik, varför mos-

ter ur minnet spelade "Webers sista vals" och en
av Mendelssohns "Lieder", som ju voro gemensamma bekantskaper.
Solen strömmade in och belyste den vackra
tavlan av min moster, med sina korta lockar ombundna av ett himmelsblått band med rosett,
en liknande rosett avslutade halslinningen av
den vida, skira nettelduksklädning som böljade
omkring hennes gestalt, där hon satt vid pianot,
och de nedtill vidgade armarna fladdrade emot
tangenterna.
Den fine gamle officern satt i sin gungstol i
bakgrunden och skänkte hennes älskvärda kvinnlighet sin chevaleriska hyllning - alla buros vi av
"sångens lätta vingar" till högre sfärer.
Fler britter

Att fa gå med på kontoret var ju hemskt roligt;
där fanns så mycket att se och höra, ingeniörsassistenterna i full fart att rita och färglägga kartor
på det jättestora biljardbordet, som genom löstagbara skivor förvandlats till ett präktigt ritbord.
Lokalen var den mest lämpliga av alla i staden
erbjudna och min far drog då ej i betänkande att
köpa biljarden för sin privata del, och dessutom
gottgöra årets beräknade inkomst till värden, ty
salen var ljus och rymlig. I ett hörn hade vår far
sitt särskilda bord för korrespondens, kalkyler
m.m. När vi kammo inom dörren fingo vi vara
tysta som möss. Det hindrade inte att kanske den
godmodige mr Rapper, som varit hos min far i
Wales förut, kunde ta penseln full av färg och i
stilla förbifart måla högröda streck eller prickar
på min lilla näsa.
Kassören och tolken Duncan, skotte till börd,
men som många år vistats i Göteborg, avlade sin
rapport. Sedan var det Hutton, Napper, Pook,
bröderna Trery (de sistnämnda voro inom parentes sagt vegetarianer, och hade mycket svårt med
matförhållanden), som fingo redogöra för hur
arbetet utfallit för dem; de fingo förhållningsorder, och så gav vår far sig ut på linjen och vi
fingo för det mesta traska hem till "Eker" med
den post som var till mamma. På hemvägen sågo
vi huru vid de små röda och grå stugorna barn
sutto på förstubron och rabblade upp med högan röst läxorna, mest tror jag katekes, som de
hade att lära. Huskatten tycktes gärna åhöra det
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ljudeliga föredraget och blinkade sömnigt och
belåtet bredvid den läsande, med svansen korrekt svept om tårna.
Biljarden det stora nöjet
Vår far var rätt bekymrad för frånvaron av förädlande eller uppfriskande rekreationsmöjligheter
för sina assistenter. Sport eller idrott fanns då
ej, kortspel om pengar och flitigt pokulerande,
tycktes utgöra enda omväxlingen efter arbetstidens slut, resulterande i en slående embonpoint
och slappa drag även hos de yngre.
Han tänkte då ut att biljardbordet som han
måst köpa kunde komma till god nytta, och när
han återkom från linjestakning m.m. på e.m.
brukade han, innan han gick upp till "Eket" för
att fa sitt te, be alla vara välkomna tillbaka när de
druckit kaffe, och utmanade då någon av dem
på ett parti på 100. Vid sextiden var han åter på
kontoret, laddad med tidningar och tidskrifter,
jämte en låda cigarrer, i bästa form för bataljen.
Hans spelstil var lugn och avvägd, men de
unga hade ej lätt att göra "kol" på honom, huru
de än bombarderade eller brukade fintligheter.
Eftersom jag fick bära cigarrlådan och gå med
min far ner, blev jag installerad på en hög stol vid
markeringstavlan, och skrev upp poängerna. En
vacker stöt belönades med kraftiga "bravo" -rop,
och ett skickligt försök som av en tillfällighet ej
gav önskat resultat, uppmuntrades av ett samfällt
"hard lines", och lyckat hazardspel hälsades med
utropet "fluke" (= flax), först och främst av den
spelande själv.
Spelet för sin egen skull, utan insatser eller
vinster, var parollen och man hade muntert och
trevligt i hög grad. En mycket skicklig spelare
var mr Williams, men han slutade nästan alltid
med att lägga upp ett otäckt svårt läge för nästa
spelare.
En gång kom schaktmästare Champion, liten till växten, med svart mustasch, klippt som
en skoborste, och djupgrå ögon, skarpa som en
örns, upp under pågående spel; när partiet slutats, frågade Williams om inte Champion ville
spela med honom. Det spelet blev en fullständig sensation, ty det visade sig att Champion var
vänsterhänt, och alla Williams skickliga placeringar som gällde vanliga spelare, voro alls ej till
hinders, utan det gick lekande lätt för Champion
att med sin vänsterstöt spränga alla beräkningar.
Jag behöver knappt omnämna att arbetarna i
gemen kallade den vänsterhänte "Champignon".
Ja, när min far satt dem i gång, och för sällskaps
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skull rökt en halv cigarr, anbefallde han någon
att se till släckning av lampan och lokalens stängning när de slutat. Så tog han mig vid handen
och återvände till Eket for att fa vara samman
med oss alla.
Biljarden bar namnplåt, signerad J. Wallin,
Halmstad, och om det var snickarmästarens
namn som tillverkade den, så har han fatt heder av sitt arbete, ty alla fem gånger som den för
flyttning plockats isär, och sedan av främmande
möbelsnickare åter satts ihop, har det gedigna arbetet väckt synnerligen stort erkännande.
Vilodagen

Om söndagarna voro alla välkomna upp till Eket
för att deltaga i den enkla gudstjänst som leddes av min far. "Te Deum landamus", "Venite,
exultemus Domino" (Davids 95:te psalm) och
hymnerna sjöngos fyrstämmigt, då flertalet voro
från sina i England vanliga kyrkoövningar vana
därvid.
Efteråt talades fritt och otvunget om förhållanden i hemlandet, såväl politik, social utveckling,
vetenskapliga framsteg; under strövtåg eller långa
promenader utbytte man iakttagelser och upplevelser, för att på given tid samlas vid ett rikligt
försett tebord. Tekopparna sändes raskt och ofta
till påfyllning ty, menade man, nu gäller det att
dricka för sex dagar framåt.
Alla hade de funnit det svenska kaffet gott och
övergått till det i dagligt bruk, men åsynen och
doften av den ångande ambrafärgade dryck som
vällde fram från mammas silverkanna gjorde
dem glada in i själen.
Hur man kokte te i Sverige
Att ritenligt laga te i Sverige då bestod i att taga
fram en stor porslinskanna, väl avkyld, varefter
man räknade tio blad te till varje person, och
om det skulle vara riktigt "tip-top" kom en liten sticka hel kanel med i kannan. Vattnet, som
tjugo minuter förut i en vanlig matkastrull kokat
upp och ställts åt sidan, hälldes nu långsamt och
försiktigt på, för att ej riskera spräcka kannan;
den ljumma, ljusgula drycken hälldes genom väl
avsvalnad sil i jättekoppar, och så var man hjältemodig nog att åstadkomma ett förtjust leende
när man läppjat därpå, och yttra något om "hur
uppfriskande det är med en kopp te."
Visit och contravisit hade naturligtvis gjorts
av mina föräldrar och stadens honoratiores.
Landshövding Leijonancker, energisk och vital, föreföll oss nästan fransk till utseende, han

Halmstad-Jönköping var den forsta tiden ensam järnväg i Halmstad, men när bilden togs hade Västkustbanan anslutit, trafiken vuxit starkt och stationshuset byggts ut.

talade visst med lätthet engelska. Hans döttrar,
med ramsvart hår, talade helst franska; de voro
ej vidare storväxta, voro mycket älskvärda och
livliga. Bland dem som jag tror riktigast förstod
min far var nog ingeniör Sonesson. Han brukade
ofta kila upp till "Eket" om kvällarna. Han var så
väl hemma i engelska att de kunde utan hinder
ge sig in på djupsinniga spörsmål och diskussion
om etiska ting.

Fina världen
På stora middagar och soupeer fick jag naturligtvis ej vara med, men av en händelse, därför att
det för tillfället ej fanns någon engelsk-förstående
att lämna mig i vård hos, blev mamma anmodad
taga mig med till det ståtliga Sperlingsholm.
Kammarherre Kuylenstjerna var en högst representativ man, lång oeh mörk, med ordnar
på bröstet och ett magnifikt uppträdande. Han
konverserade lätt på engelska och han och pappa
kommo gott överens.
Där fanns långa, ståtliga damer i mängd, med
långa lockar, varav ett par föllo ned utefter halsen framåt, resten var högt upptornat på huvudet, vidare släp, stora tournyrer, och glittrande
smycken. Flera officerare i sina uniformer gåvo
glans åt festen. Jag fann det högst spännande att

åse den skicklighet och finess varmed några av
de äldre herrarna förstodo att hantera den lilla
snus-sleven av guld som de buro om halsen i en
ytterst smal guldkedja.
På en "lunch intime" på Slottsmöllan fick jag
vara med. Det gavs i ett stort, som jag tyckte
åttakantigt rum, genom vars många fönster
man hade synnerligen vacker och omväxlande
utsikt. Där var öppen spis, med flammande
brasa, härligt the, rostat bröd, apelsinmarmelad, allt a l'Anglais. Husets son Reinhold hade
ju vistats i England och kunde ge anvisningar.
Dessutom bjöds det på det mest delikata tunnbröd, knappt tjockare än papper, bakat efter
familjerecept, av vetemjöl med, som jag tror, öl
eller dricka till spad.
Fru Carolina Wallberg var så hjärtegod och
rar att man strax höll av henne och husets dotter
var bland det vackraste och mest behagliga man
kunde se: blonda lockar, skär hy, i förening med
rätt mörkblå ögon och mörka ögonbryn gjorde
ett mycket tilltalande intryck. Hon och min syster blevo mycket goda vänner, promenerade tillsammans, och när fröken Wallberg senare gifte
sig, gjorde min syster den långa resan efter hästar
från Värnamo, för att som tärna bevista bröllopet, som firades med pomp och ståt.
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Nu kan det sägas
Då jag nedskrev mina "Minnesglimtar från
H.N.J." för publikation i en tidning, undvek jag
att beröra något som kunde såra någon anförvant eller efterlevande till deri nämnda personer.
Att allt ej gick så lekande lätt med banans byggande kunde ju varje tänkande människa förstå
som gjorde sig besvär att läsa det återtryck av en
artikel avd. 12. Feb. 1876 som tidningen Halland haft i sina spalter.
Då jag nu anamodas att för enskild person
sammanfatta vad jag ytterligare kan hafva minne
eller vetskap om, måste naturligtvis detta hänsynstagande försvinna, för att sanningen, som i
så många fall bekräftas av tidningsreferat och annat skriv- och trycksakers vittnesbörd oavkortat
kan framträda.
Hur det egentligen kom till att A.W Makinson blev från engelsk sida anmodad att upptaga
arbetet på H.J .J. har jag aldrig haft klart för mig;
Mr Billups kände han sedan många år tillbaka
då A.WM. byggde Carnarvon-Llanbury Railway i Wales och uppskattade hans gedigna karaktär, duglighet och arbetsförmåga, varmed han
skapat sig en vacker förmögenhet jemte allmän
aktning i sin hemstad Cardiff Hans specialitet
var stenarbete i broar och dockor eller hamnanläggningar. Hans fru var mycket välgörande,
och hade i den stora hamnstaden tillfälle förstå
det prisvärda arbete som "Frälsningsarmen" utförde till gagn för samhällets olycksbarn.
Jag tycker mig ha' hört att Wilkinson & Smith,
som ju hade koncessionen för H.J.J., förut varit engagerade vid Nora-Karlskoga j. och ifrån
det arbetet förde de med sig ritningar till de fula
och tarvliga stationshusen som kom att byggas
efter H.J.J. linjer. Jag har tänkt att Wilkinson &
Smith närmat sig Mr Billups för att fa en entreprenör med kapital, och B. å sin sida sökt en
man med erfarenhet och fackutbildning som han
fullt kunde lita på, varpå han vände sig till den
akademiskt bildade, begåvade och sakkunnige
Makinson, för vilken han hyste stor vänskap och
beundran. Att Makinson ej var vidare förtjust i
att hafva dessa förut okända, för honom just ej
så sympatiska landsmän att samarbeta med är säkert. - Herr Wilkinson tycks ha' varit en ganska
slipad herre - vilket naturligtvis ej genast var lätt
att fastställa, men fast han ställde till krångel och
bråk ibland vilar dock icke skulden för H.J.J:s finansiella sammanbrott på honom. Arbetsledaren
Amos hade av Billups utvalts och Stina Strandberg har i sin skrift beskrivit honom som en duk140

tig, något grovhuggen karl, men det kom tyvärr
en tid då han fick vanan dricka för mycket.
Debut som lokförare
Av lokamotivförarna minns jag bäst den lille
godmodige trinde mannen Vale, även han en av
Billups vald kraft. När jag fick följa med Pappa
på syn av "permanent way'' kom ofta grus tågen
körande, då brukade Vale stega fram till Pappa
och fråga om inte "little Missy" skulle vilja köra
tåget en bit. Då lyftes jag upp på fotsteget och
fick hålla i den med en bit trassel omsorgsfullt
rengjorda spaket, medan tåget sattes i gång; när
vi svängde in åt grushålan där arbetet pågick fick
jag löfte att signalera, och det blev så det skar i
luften. Rallarna viftade med mössorna och småskrattade åt lilla flickungen.
Duncan var namnet på jernvägens kassör, flink
och duktig i räkenskap, han hade haft befattning
på "Göta Källare" i Göteborg, så han hade nog
rekommendation därifrån. Han var skotte till
börden, lite rödhårig och fräknig; som tolk var
han bra, och Pappa hade nog ämnat ha' honom
som privatsekreterare och översättare av viktigare
papper, men fann snart nog att han utanför kontoret försökte göra sig viktig och populär genom
att prata om allt som han haft för handen. Då
bestämdes i stället att min äldste bror skulle inackordera sig på ett ställe der det blott talades
svenska, och där läste han tidningar, böcker och
grammatika dagen i ända, och tack vare gott musiköra jemte god kunskap i tyska var han efter
sex veckor kompetent att övertaga den krävande
översättningsposten. Detta ansågs som en tillfällig anordning, ty meningen var att Willie skulle
återupptaga sina studier i King's College, London, där han hade det mycket bra förspändt.
Familjens bästa främst

De förvecklingar som sedan uppstodo gjorde att
Makinson omöjligen kunde undvara sin son,
endast genom honom kunde han fa tillförlitliga
uppgifter från menige man om sakförhållanden
som voro av vikt för järnvägen. De engelsktalande svenska medlemmarna av styrelsen ville ju
heldst lemna uppgifter som kunde stödja deras
önskemål.
Makinson tänkte då att åtminstone efter de
4 åren som järnvägen skulle dra för att byggas,
skulle sonen fa fortsätta studierna, men då den
tiden kommit bestod familjeförmögenheten av
en låda aktier vilka tillsammans med de övriga
engelska aktieägares papper som också förvara-

Oskarström var en tid bas for anläggningsarbetet.

des där skulle motsvara ett belopp av 1½ miljon
kronor son satsats for jernvägen och blivit tillfolje den genomtrumfade executiva försäljningen
av banan ej värda ett rött öre.

Hålla Billups underrättad
Det arbetades febrilt på det lilla kontoret i
Oskarström de dagar då post skulle avgå från
Halmstad. - Pappa skrev, inflikade sina förut
uppgjorda kalkyler och överlemnade till sin son
for att översättas till svenska - när han så var
klar med detta, överläts det till mig, som stått i
högsta beredskap, med penseln fuktad, oljepappersarken inlagda under det tunna kopiepappersbladet, och på givet tecken att det var torrt
nog, blöttes kopiepapperet med penseln, avtorkades med läskpapper, och så hamnade skriften
i kopieboken och direkt in i pressen. Min yngre
bror sprang till och från med kartor och annat
som min far behövde se på medan han utlade
sina förslag i brevform. Kampanjonen Billups
som höll till i England måste ju hållas underrättad om vad som försiggått på sammanträden,
således denna gång översättning av protokollen
till engelska - farten ökades och så blev allt färdigt: kuverten adresserades och vi barn fingo
vika och lägga in breven, och så skickades bud

till stallet, varefter "Lotta" snart nog stod vid
dörren.
Ytterrock och handskar krängdes på, en stor
väska med kartor till ritkontoret i Halmstad stuvades omsorgsfullt in, och med postväskan över
axeln steg min bror upp i kärran, följd av order
for ritkontoret från min far in i sista minuten.
På sena kvällen kunde vi ungar genom de öppna
fönstren höra "Lottas" taktfasta, rungande hovslag närma sig stallet. Där låg "Anders" och sov på
en halmkärve, min bror fick väcka honom, men
gick aldrig från stallet förrän han sett till att "Lotta'' fatt en grundlig avtorkning oeh nattfoder.
I privat brev avd. 19:de April 1873 från WD.
Makinson å Oscarström till fadren som då var i
England for att ordna med leverans av räls och
lokomotiv beröres de olika förslag om linjen där
järnvägen skulle dragas fram. Wilkinson & Smith
hade då valt från Torup att draga linjen till Wernamo över en mosse i Bolmens närhet med 2 ½
miles längd där 800 fot betäcktes med vatten. Sedan togs upp en ny linje via Nyby, och därtill
hade Kapten Oterdahl letat fram en annan linje
till Wernamo. Vidare står: "Ingeniör Soneson
är vänlig påstå att det aldrig kommer att tillåtas
högre fart än 16 miles i timmen vid de mellan
Halmstad och Oscarström befintliga kurvorna."
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Auf der halländischen Eisenbahn
För att göra jernvägen populär som fortskaffningsmedel brukade fribiljetter utdelas ibland,
vid ett sådant tillfälle lär det ha' händt att en
man som ej lyckats sälja sin till åren komna ko
bad om en fribiljett, i smyg band han sedan fast
henne bak på tåget, och steg sedan gladeligen
upp i kupen för att njuta av lite vila. Tåget satte
ju sakta och beskedligt igång, kon lunkade med
och stationspersonalen tycktes ej så fort fatta situationen men småningom började kons alla fötter komma i häftig takt, hornen svängde hit och
dit och svansen viftade frenetiskt, av en ko hade
blivit en virvelvind. Vad skulle man göra? Det
gick nu ej att stoppa tåget - då kom lyckligtvis ett
häftigt ryck som gjorde att repet om hornen slets
av och med en duns satt kon där på spåret mellan
skenorna, som en hund brukar placera sig, och
såg sig undrande och konsternerad omkring, vad
i hela verlden hade händt henne? Så småningom
återkom hon till sans och med stor möda kom
hon åter på alla fyra igen. Då hade ju folk hunnit
fram där hon så lyckligen befriats från den farliga
situationen, och kunde taga hand om henne.

på lagårdstak, sjunger sin fula visa. Är inte Lillan
snäller idag, skall hon få smaka på riset"; sjungen
i trånande ton och begravningstakt verkade det
kanske sömngivande på lillan, medan vi andra
ledo åtskilligt.
Det största rummet blev ritkontor, biljard-ritbordet sköts intill ena väggen, Williams, Åquist
och Gyllenbåga arbetade där, så kom Prosten
Lundvik från Torup och bad för all del att hans
son skulle få bli elev, han hade visst lite praktik
från lanntmäteri, han var mycket präktig och bra
och Pappa fann honom sympatisk och gedigen.
Vårt lilla samlingsrum kunde med nöd och
näppe rymma pianinot, ett litet bord och varsin
stol, ändå stod pianots ena gavel alldeles invid
kakelugnen. Thora Svensson spelade Chopin
charmant, - hon och Gertrude spelade fyrhändigt, heldst hörde Pappa först Beethovens och
Mozarts ouverturer, Haydns Symphonier o.s.v.,
sednare när han kände sig kvitt bördan av dagens
rätt så påfrestande kamp mot motigheter och intriger var han färdig för en sångstund med maka
och barn, varmed aftonen avslutades.

· Linjeval
Till Kinnared
Efter sommaren 1873 på Oscarström förflyttades högkvarteret till Kinnared. Moster hade rest
till England med min yngre bror som skulle fortsätta i skolan. Den enda lediga bostad som fanns
att få förhyrdes hos en (handlande?) Davidsson,
den var inte fullt vinterbonad, och ingen torr ved
fanns att få köpa, varje familj hade ju ej huggit
mer än till husbehov. Vi förstodo alls inte att
veden måste ligga och torka efter huggningen;
tyckte förstås det var svårt att elda och var kallt
ändå. Sängkammaren var på nedre botten, strax
ovanför låg min brors sovrum, sedan en dragig
och mörk vind och på motsatta gavel ett rum
där Gertrude och Thora Svensson logerade. En
natt vaknade min bror, det hade yrt in snö på
hans kudde och täcke, medan han skakade af det
märkte han något dovt dunkande ljud som kom
från undre våningen. Då Pappa var i Göteborg
måste han naturligtvis se efter vad som var fatt,
när han kom ned fann han att Mamma för att
hålla Hildabarnet varmt hade måst hölja på så
tjockt med filtar och schalar att det blev nödigt
ta' till med hela armens styrka för att "vyssningen" skulle kunna nå genom allt, och häraf uppstodo de högljudda bultningarna.
Från Villstad hade vi fatt en snäll "barnpiga'',
den enda vaggvisan hon kunde var: "Skatan sitter
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Mycken omsorg och omtanke ägnade han åt att
välja fördelaktigaste placering för den station i
Kinnared som han förutbestämdt till utgångspunkten för den linje till Fegen som ju jernvägen borde snarast bygga för att tillföra trafik
åt huvudlinjen; att detta framdeles utnyttjades
på ett ganska ojuste sätt, ej till H.T.T. fördel, var
en stor besvikelse, man kan med säkerhet påstå
att Landshövding Lejonancker ej skulle tillåtit ett
dylikt tillvägagående. På denna punkt ges detaljerad och klart besked i brev från A.W Makinson,
London, 28 okt. 1885 till Bankir C.G. Cervin
Stockholm, sida 2, samt sida 14 i "Contributions
to the History of the Halmstad-Jönköping Railway", nov. 1885.
En herre vars far varit länsman i Villstad berättade för mig då vi för några år sedan träffades
att "Ingeniör Makinson lärde oss svenskar rätta
sättet att lägga en jernvägsbank över mosse", det
var visst en besvärlig sträcka vid Ö lmestad eller
Villstad detta gällde. Jag hade mig inget bekant
om detta men då A.WM. byggde jernväg i Lancashire vet jag att de hade att passera komplexet
"Chat moss" och kanske då utexperimenterats
något bra sätt.
Efter att i vinterns gråa dagar ensam ha vandrat utefter den surmulna åns stränder i fUängt
sökande efter en endaste blomma eller att fa höra

Fegen. Stationssamhället

Ada Makinson delade sin fors kritik mot C W Wallberg, Hjj-styrelsens ordförande, som när entreprenörerna
saknade medel byggde bibanan Kinnared-Fegen på egen bekostnad

en lärkas sång kom äntligen en sen och otroligt
kylig vår, men i slutet av April hade vi fatt flytta
till Värnamo, vilket var en stor förbättring vad
bostaden beträffade, och där fanns en hel del
välvilliga och angenäma människor att fa vara
tillsammans med.

Vidare från Värnamo?
År 1876 blev det värre och värre med divergerande meningar om huruvida järnvägsarbetet
skulle fortsättas bortom Värnamo. Pappa och
Göteborgs Handelskomp. ansågo klokast dröja
något tills trafikförhållanden hunnit hjälpas upp,
dels genom öppnandet av första sektionen av
Västkustbanan - ävensom av Fegen-Kinnared
bibana, och inom ej så avlägsen framtid av andra
sektionen av Västkustbanan, d.v.s. från Halmstad till Varberg, jemte tillämpningen av en mera
riktig taxa å själva H .J.J., vilket var berättigat och
nödvändigt med avseende på järnvägs byggets säregna förhållanden i finansiellt hänseende. Framför allt yrkade de på verkställande av de ständigt
uppskjutna planerna om hamnens i Halmstad
fördjupande, som av Halmstads representanter
ideligen utlofvats, men lika ofta uppskjutits på
obestämd tid. - Endast dessa faktorer kunde berättiga Styrelsens avsigt att vid den tidpunkten
fortsätta linjen till Nässjö. På Entreprenörernas
framställningar lemnades svaret: "Bygg järnvägen färdig så kommer staden nog att bygga
hamnen."

Billups hade 1876 tillbringat en semestermånad å Oskarström för att fiska lax. Hans fru
och niece voro med, damerna funno det emellertid triste att ej förstå menniskorna omkring
sig så att jag blev sänd som tolk och sällskap
för dem. De styrelsemedlemmar som behärskade engelska hade ju under denna tid tillfälle
att för Billups utveckla alla de skäl varför det var
önskvärdt att fortsätta utan uppskov, bortom
Värnamo. Billups var en präktig och reel människa; som "selfmade" man var han kanske en
smula tillgänglig för smicker och inställsamhet.
Han bade ju ej den fullständiga inlevelse i och
kännedom om förhållanden i Sverige som hans
kompanjon A.WM. med stor möda och grundlighet förskaffat sig, och därför lätt ledd in på den
väg det gällde för vederbörande att föra honom,
varigenom de skulle bli i stånd att fa järnvägen
i fortsättningen finansierad av engelskt kapital,
med avsigt att så sköta eller missköta trafiken och
ekonomien att det skulle slutligen bli en krasch,
då det bleve tillfälle tillägna sig hela företaget.
När Billups sammanträffade medA.WM. gick
det ej att bortresonnera Billups halsstarriga beslut
att, i fullt förlitande på de vackra förespeglingar
som gjorts, fortsätta arbetet bortom Värnamo.
A.WM. var för sin del fast övertygad om nödvändigheten av att göra en paus och fordra en
omläggning av trafiktaxorna, jemte uppfyllande
av löftet om hamnens i Halmstad fördjupande
och annat som kunde förbättra den redan öpp143

nade delen av banan i ekonomiskt hänseende
innan fortsättningen skedde.

Skilda vägar
Då beslöt A.WM. att bryta kompanjonskapet
med Billups, hur ledsamt han än fann det vara,
ty mot sin övertygelse ville han ej längre deltaga
i företaget.
Den 2:dra Aug. 1877 separerade de. Då hade
A.WM. att av Billups fordra sitt resterande innestående gage, som Billups ej då kunde på annat
sätt likvidera än att överlåta sin del på den av båda
inköpta gården Herrestad, varå endast första betalningen skett, jämte löfte att gälda nästa avbetalning. Gården hade köpts uteslutande för skogens
skull till slipers å H.J .J. Jordbruket var i miserabelt
skick, byggnaden likaså, det betydde ju inget för
ett skogsköp. A.WM. var ingalunda sinnad att
i hast rymma fältet och därmed tillspillogiva all
utsigt för de engelska aktieägarna att utfå något
av sina investeringar, vars rättmätiga krav så grovt
försummats av Styrelsen, som blott tillgodosåg
obligationsinnehavarna, som aldrig satsat ett öre
åt företaget, men voro alla svenskar.
Hem i Herrestad
Det beslöts att hela familjen skulle till en tid bosätta sig på Herrestad 1 ¼ sv. mil från Värnamo.
Kontorsinredning och ritningar, hästar och vagnar m.m. överlemnades åt järnvägen, kusken
Ohlsson fick enligt löfte konduktörsbefattning.
Min lärarinna fick sluta, och så kom Herrestad
att blifva vårt hem.
Svårt i högsta grad var det att reda sig i de nästan medeltidsaktiga förhållandena, men A.WM.
grep sig genast an att söka bringa reda i det hela.
Ingen karta fanns över gården, det blev hans första
omsorg att kartlägga hela arealen; dessemellan studerade han Arrhenius m.fl. författare om svenskt
jordbruk, ävenså skotska jordbrukshandböcker.
Av jorden sändes prov till undersökning for att
utröna bästa gödningsämnen, circulationen omlades från treårig, som rådde allmänt i trakten,
till 5-årig, så att baljväxter (vicker) och klöver för
första gången fick ingå i rotationen. Dikning och
rödjning igångsattes så att av de små futtiga åkerlappar hade vid hans frånfälle bildats ett sammanhängande fält på 280 tunnland, där den första
självbindaren i Småland tog vara på skörden. Såg
och kvarn moderniserades med sönernas hjälp,
torparna fingo därvid välbehövligt tillfälle till
arbetsförtjenst; där sågades björksticks till trådrullar, som sändes till fabriken i Mariannelund.
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Emigrationen hade farit hårt fram, mest äldre
utsläpade män och kvinnor funnos å torpen, de
unga hade givit sig av att söka sin utkomst i Amerika. Det var ej lätt fora in dessa gamla arbetare i
noggrant arbete och båda sönerna fingo ständigt
hålla reda på att ej slarv eller liknöjdhet gjorde att
dåligt sågade sticks skämde ut partiet.
Provmjölkning infördes, kraftfoder utdelades
till djuren, undertecknad fick på sin lott, begåvad
med en bok om mejerihandtering och en thermometer, ta vara på den mjölk som skulle användas till smör, ty det var ej råd att hålla mejerska,
och mjölkpigorna voro alls ej kunniga. Kallt och
ruggigt var det i den stora oeldade mjölkkammaren att stå och älta smör. Så småningom, med
noggrannhet, sunt förnuft och ivrig önskan att
dra' mitt strå till stacken, hade jag hunnit därhän
att jag kunde göra så gott smör att en exportfirma
i Halmstad gärna tog emot 2 drittlar i månaden;
det var ju ändå något att ta reda pengar for att
avlöna tjänarna.
Andliga böjelser
Det är ju uppenbart att när vi allesamman så
plötsligt slungades in i så okända förhållanden
räckte våra tankar knappt så långt som till vad
som försiggick på H.J .J. Far och bror följde dock
vaket med, deltogo i sammanträden i Halmstad
o.s.v. På resorna träffade A.WM. ofta samman
med lngeniör Jehander, som gerna hörde för
A.WM. sakkunniga råd och anvisningar visa vis
det järnvägsbygge som han åtagit sig, ty själv var
han visst ej teoretiskt utbildad järnvägsbyggare,
men hade en son som höll på gå igenom lngeniörsskolan i Stockholm. A.WM. fann hos Jehander intresse for religiösa och sociala frågor och
satte stort värde på att genom Herr Jehander få
kännedom om den ädla kvinnas verk som utförts
av fru Emilie Petersen, som jemte sin make ägt
Herrestad från år 1814 till år 1858, då hon genom klok omtänksamhet och med stöd av vänner i Tyskland (hennes hemland) och England,
som skänkte henne pengar, räddade sju härader
från svält under nödåret 1868.
Sommaren 1878 tillbringade Billups å Göraström med sin fru och unge Bramwell Booth,
son till ursprungliga General Booth.
B. var trött och klen, skulle vila sig. Då Billups
åkte upp till Herrestad en dag for att språka med
A.WM. (de hade ej blivit ovänner, fast samarbetet upphört), hade han med sig unge Booth.
Han ville så gerna få hålla möten i Värnamo,
och det ordnades sittplatser i godsmagasinet och

en tolk ställdes till förfogande. Bland dem som
där inspirerades till sin livsgerning var Hanna
Ouchterlony, som var ägarinna till en bokhandel i Värnamo. Förut missionsvänlig blev hon så
helt fången av Bramwell Booths appel att verka
för Kristi rikes utbredande, att hon begav sig till
London för att av fru Booth utbildas till ledare,
och då hon var färdig att återvända till sitt land,
fick hon av fru Booth taga emot den första Frälsningsarmens flagga som kommit till Sverige. Hon
blev ju kommendör, efter henne följde många,
och hur stor och betydelsefullt verket av alla de
självuppoffrande, tappra män och kvinnor som
slutit sig till rörelsen varit i Sveriges städer är allmänt känt och erkänt - hur anspråkslöst det än
tog sin början i Värnamo godsmagasin.

I aktieägarnas intresse
Under dessa år, då tillfälle gavs, kämpadeA.WM.
med blanka vapen att försöka få rätt och rättvisa
åt aktieägarna - fram mot 1884 kom han genom
engelska vänners anvisningar att träda i förbindelse med Mr. de Castro ("Zueeing Counsel",
som innebär en oantastbar ställning i såväl legalt
som finansiellt hänseende). Han blev bemyndigad av de engelska aktieägarna att med betydande kapital bakom sig resa till Sverige för att
i A.WM:s sällskap underhandla med Styrelsen
om ett ordnande av H.J.J. affärer: hur dessa försök utföllo relateras utförligen av de trycksaker,
som jag för säkerhets skull sände med förra delen av min sammanlänkande berättelse, fastän de
gingo de då upptecknade händelserna betydligt i
förväg; här bör granskning ske av
• Protokoll över sammanträde å Stockholms
börs d. 27 0kt. 1884.
(Återgivet i Hallandsposten 133 B, d. 10 Nov.
1884).
• Protokoll å Bolagsstämma i Halmstad 30
0kt. 1884. Här bör, som i föregående, särskilde
beaktas Mr de Castros och Kammarrättsrådet
Wallensteens inlaga mot slutet av redogörelsen.
• Tryckt brev till C.G. Cervin Esq. Stockholm,
av den 28 Oct. 1885 från A.W Makinson, då i
London däri han förklarade sig ha' fullt grundade skäl ej ha' förtroende för Herr W Wallberg,
dåvarande ordf i bolaget.
• Contributions ro the history of the Halmstad Nässjö Railway, Nov. 1885.

Till kungs
Tyvärr är det mig omöjligt fastställa datot för
A.WM:s sista försök att få rättelse, nemligen

då han for direkt till Stockholm för att tala med
Kung Oscar d. II, antagligast är, att det var hösten 1885. Han mottogs på det välvilligaste, och
då A.WM. gavs tillfälle att framställa sin sak,
tyckte Kungen att det var ej roligt att någon utländing behövt drabbas av en behandling som
föreföll orättvis. Han skulle rådgöra med ministrarna ifall något kunde göras åt saken - svar
kunde hemtas om två dagar.
När A.WM. infann sig på slottet för audiens
trädde Bankdirektör Wallenberg ut från en sidodörr och hälsade med skadeglad min på A.WM.
Vid audiensen beklagade Kungen att det ansetts
olämpligt att göra någon ändring i vad som redan gått i verkställighet.
Något år efter Kungens frånfälle var det en
svensk herre som talade om att i bouppteckningen ingått en större post av de nya aktierna
i H.N.J., 90.000 kronor tror jag beloppet rörde
sig om. När A.WM. hänvände sig till jurister i
Stockholm så märktes mer än väl att ingen ville
åtaga sig att föra ett mål mot den allt dominerande bankiren eller korsa hans planer.
Förtröstan i bedrövelsen

Det var ju ett nedslående resultat men lika lite
nu som när det gällt att bekämpa de missräkningar som uppkommit visa vis Herrestad tappade A.WM. modet. Hans sinnesjemnvikt hade
ett djupare ursprung än att det kunde rubbas av
yttre förhållanden. Som unga hade båda föräldrarna haft lyckan dricka av "Livsens vatten" och
en inre frid och kraft rådde hos dem.
Att de och vi alla måste känna en harm och
indignation över de intriger som för snöd vinnings skull ej skydde några medel var ju alldeles
klart - sådant hade man ej trott sig riskera i ett
företag där ortens och landets upphöjda personer delrogo i Styrelsen, i det land som "Gustavus Adolphus" gjort känt för rättrådighet och
sanning, men likafullt sökte vi befria oss från
hätskhet eller groll att låta det förgångna sjunka
undan och vända blicken framåt med förtröstan.
Billups' iråkade finansiella svårigheter, varigenom
han blev oförmögen infria sitt löfte att ordna
andra betalningen å Herrestadsköpet, satte oss i
synnerligen prekär ställning. Med nätt nöd gick
det att uppdriva ett hypotekslån som för stunden
avvärjde krisen men medförde den för oss alla
förhatliga situationen att vara skuldsatta. Hemmet i London var borta, år 1876 utlöpte de 10
åren som det var förhyrt på, möblerna magasinerades, och då brytningen med Billups inträffade,
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Ada Makinson
rycker som ni
sett att den
ursprungliga
uppsättningen
stationshus var
fala och tarvliga.
Kinnared inräknades säkerligen
bland dem. Med
växande trafik
och inkomster
ut- eller nybyggdes många
HN]-stationer.
Aven den rullande materielen
förnyades efterhand

förhyrde vår moster, som annars alltid bodde hos
oss, men var av sin läkare ordinerad att övervintra
i Sverige, en liten bostad, tog dit det som av affektionsvärde bäst passade, och det övriga gick på
auktionskammare för en obetydlig summa.

Sjukdom och död
För A.WM:s hälsa var klimatet och förhållandena synnerligen olämpliga efter så många års vistelse i Indien. 1886 på våren föreföll han klenare,
oth en eftermiddag i April träffades han av en
lindrig hjärnblödning. Skjuts sändes omedelbart
efter läkare i Värnamo, efter de 4 timmar som
åtgått på dit- och hemresan, återvände kusken
med besked att Doktorn rest 3 mil andra sidan
om Värnamo och väntades ej hem förrän nästa
morgon.
Ingen telefon fanns på den tiden, min yngre
bror sadlade omedelbart sin häst och red bort i
den beckmörka natten till Forsheda, där telegraf
fanns vid stationen. Doktor Berg i Nässjö förklarade sig villig komma om extratåg kunde ordnas. Det fanns inget lok i Nässjö - i Halmstad
var ett just inkommet, men manskapet behövde
vila, det såg mörkt ut - men om några minuter
efter första beskedet kom ytterligare meddelande
att när lokföraren och eldaren hört att det gällde
"gamle Ingeniören" ville de ändå köra upp till
Nässjö och hämta doktorn. Vid tiden då de på
uppväg passerade Kärda langades upp en korg
med hett kaffe i flaskor samt smörgåsar som vi
skickat dit för deras räkning.
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Tacksamheten som vi kände mot dem har aldrig försvunnit ur våra hjärtan. Vår bror kunde ju
sedan vid besök i Halmstad på ett mera påtagligt
sätt än endast ord och tankar bevisa vår uppskattning av deras hjälp i nödens stund. Gerna skulle
jag velat bekransa det gamla loket, antagligen
en av de outslitbara "Sharp Stewarts" leveranser,
med ek och murgrönsblad, om jag kommit åt
det.
Doktorn fann tillståndet allvarligt men ej
hopplöst - fram på morgonen återvände talförmågan. Tyvärr var det endast en tillfällig förbättring, emedan den befarade lunginflammationen
med dess höga feber snart infann sig och förbrände snart de sista krafterna. Till och med under feberyrseln föllo ord av förtröstan och hopp
från hans mun; med förklarat uttryck lyssnade
han medan vi sjöngo hans älsklingssånger.
Den 14 April 1886 gick hans själ in i evigheten, att skåda den Mästare som han genom tron
här nere på jorden älskat över allting och i vars
spår han sökt vandra.
Då vår bror ville i Halmstad betala för extra
tåget var Styrelsen nog hygglig säga sig ej vilja ha
betalt därför, kändes det gott på flera sätt.
Gott eftermäle

De vanliga stiliserade kondoleansbreven anlände
ju i mängd, värdefullast för oss voro sådana från
innehavare av befattningar s.s. Kronofogdar,
Länsmän, nämndemän och bönder o.s.v., som
vid diskussioner om banans framdragande kom-

mit på skilda orter i kontakt med A.WM. och
känt sig berörda av hans oegennytta, flärdfrihet
och rättrådighet; inte mindre än tre åberopade
Jesu ord till Nathaniel "se en rätt Israelit uti vilken intet svek är".
Så kom hans stoft att vila å Kärda kyrkogård
bredvid den "Mormor på Herrestad" (Emelie
Petersen) vars levnadssaga och kristliga verk han
och mormor gjort sig så angelägna att spåra upp
och levandegöra för den generation på Herrestad
som nästan förgätit henne.
I sinom tid d. 2:dra Mars 1902 slutade hans
älskade maka sitt jordeliv, för att med honom
vandra i det Nya Jerusalem.
Våra förbindelser med Halmstad voro nu nästan avbrutna - alla som vi lärt sätta värde på voro
borta - Landshövding Lejonancker, Tant Caroline Wallberg, lngeniör och fru Soneson - . Min
lärarinna var i Krapperup hos Gyllenstjernas.
Då var det ju billigare för oss att lösa biljett till
Jönköping och där hade vi den märkeskvinnan
fru Ebba Ramsay, den första att väcka uppmärksamhet på de stackars epileptikernas svåra läge;
de togos ej emot å Nannylunds idiothem. Hon
fann sådana olyckliga kring Vättern och de första
tog hon sig an i sitt eget hem, skötte och vårdade
dem, förstod snart att det ej räckte till med vad
hon personligen kunde göra, inställde sig då på
att tvinga folk i allmänhet att beakta förhållandet,
fick ihop en styrelse och så småningom uppstod
genom frivilliga bidrag ett hem för epileptiker
å Wilhelmsro, där ett hundratal förut olyckliga
barn funno en sund och kärleksfull omgivning.
Fru R. och hennes två döttrar vigde sitt liv åt
denna verksamhet; ett fall hemtade de från en
vedbod där den sjuka flickan var med järnketting bunden vid huggkobben. Språkligt begåvad
hade fru R. vistats mycket i England, hon och
Mamma funno mycket nöje i varandras sällskap,
hennes två döttrar och två söner voro välkomna
gäster hos oss, och vi reste allt som oftast till Wilhelmsro. Så hade vi våra nobla, trofasta vänner,
Lemckens å Dannäs vid Bolmen, men dit var det
3 svenska mil.

Min brors börda
Vår bror måste emellanåt fara till Halmstad för
försäljning av skogsprodukter och spannmål.
Han bemöttes nog där med personlig vänskap
av de flesta vid järnvägen anknutna, trafikchefen
o.dyl. Det var en dryg börda han efter faderns
död fick axla för att hålla ihop hemmet åt vår åldrande moder. En egen bana bland landsmän var

ej längre för honom att tänka på, men aldrig hördes han knota eller beklaga sig. Det hade ju varit
mest påkostande för honom och vår äldre syster
att lemna England, då de där redan hade en skara
ungdomsvänner och studiekamrater med vilka
de sympatiserade, att slita sig ifrån. Visst korresponderade de, men det är ju ej detsamma. Den
yngre brodern, Thomas, fick tillfälle efter faderns
död att taga upp järnvägskonstruktion i England, då en anförvant lyckades intressera chefen
för Great Central Railway därhän, att han fick
arbete på en bibana som höll på att utstakas. Det
var hårt för den äldre att så ta hela lasset på sig,
men han yrkade på att Thomas måste taga emot
anbudet och ta fotfäste i sitt hemland. - Där gifte
han sig omsider men hade ingen familj, dog av
en hjärtattack vid sitt ritbräde i Great Centrals
jättekontor i London Oct. 1912.

Uppbrott
Hur det kom att bli för oss kvarvarande i fortsättningen kan nog utläsas ur min appel till Konungen, som finns bland de förut insända papperen, dat. 17 April 1909. Hade någon i Halmstad
vid den tiden haft en gnista rättskänsla, för att ej
tala om vanlig barmhertighet inom sig, hade väl
ej ett så kallsinnigt avslag kunnat utfärdas, nej,
vi måste uppryckas med rötterna från det gamla
kära hemmet, där vi i 30 år kämpat tillsammans,
där vi utfört ett ej oansenligt kulturverk och lärt
oss älska nästan vart träd och stubbe, allt hade ett
minne för oss, allt i brist på några futtiga tusen
kronor.
Ibland undrar jag om Baron Åkerhjelm alldeles på eget bevåg utfärdat det nekande svaret.
Herrestad låg ju ej så långt borta att det i Halmstad kunde vara obekant hur stor nöden var för
familjen i fråga, varför jag har nästan svårt att tro
att appellen någonsin blev uppläst som sig bort
vid ett sammanträde.

Kitsligt
Något år, kanske 1890, utfärdades en ukas till
stins i Kärda, att mjölkflaskorna från Herrestad
ej längre fingo medtagas å morgonsnälltåg till
Värnamo där vi på den tiden fingo avsättning
vid andelsmejeriet för en hel del mjölk.
Så småningom spred sig nyheten om denna
förordning neråt linjen, med följd att om en
sex veckor eller så en deputation från Gislaved
uppenbarade sig för att säga oss att de blivit så
indignerade över detta förfarande just emot en
familj som de hade att tacka för järnvägen att de
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kommit överens att ordna så att vi kunde lemna
mjölken till Andelsmejeriet i Gislaved fast vi ej
voro med i sammanslutningen, ooh då kunde
mjölken avgå med godståg ett par timmar sednare än snälltåget till Värnamo avgick. Det var
en stor lättnad, ty vi hade ej is nog att behandla
så mycket mjölk utan hade fått inreda en sorts
kylkammare i dammslussen, dessutom ej endast
kerna smör, utan även ysta därav uppstående
kernmjölk och skummjölk, ett jättearbete för
handkraft. Att en adelsman och officer kunde
finna det med sin värdighet förenat att ge ett så
småaktigt förordnande kan väl ej annat än förvåna.
Efter konduktör Ohlssons död tillträdde
en som allmänt kallades "Hallands Per" [P.J.
Abrahamsson ("Per Johan")]. Han var sävlig,
men bestämd, påstods t.o.m. kunna hålla disciplin bland de något överförfriskade beväringar,
som ryckte in och ut vid Skillingaryd. En dag
kom han i svårt bryderi. Baron Akerhjelm hade
stigit på tåget efter en marsch i gyttjan, och då
han i lugn och ro ville läsa tidningen, satte han i
tanklöshet upp fötterna på motsatta soffan (den
tidens första klass var klädd med mörkblå plysch
från Randers vagnfabrik). Då Per om en stund
kom in och gjorde honnör stelnade hans blick
av fasa vid att se hur den plyschklädda sitsen såg
ut - han sökte vinna tid genom att pyssla med
lampan o.s.v., bjöd till att tiga och försvinna men
kommen halvvägs genom dörren vände han sig
och ropade över axeln: "Nääj Åkerhjelm nu då ner med föttera." Försvann sedan med blixtens
hastighet.
Entreprenörerna tvingades satsa
Det är väl ingen järnväg i Sverige som kommit
till stånd för så ringa medel som H.N .J. Det har
sagts sådant som: nästan för "papperslump". Entreprenörerna betalades till största delen med så
kallade värdepapper i järnvägen.
Det var sedan konsten att förvandla dessa papper i reda mynt och söka öfvertyga egare af kapital huru vinstgifvande papperen skulle blifva i
en framtid. Aktierna afyttrades kanske till största
delen i England. Äfven svenskar köpte med tanke på hvilken god affär det skulle bli. På den tiden existerade Göteborgs Handelskompani, och
det påstås att Kompaniet innehade aktier för tre
millioner kronor. Om Kompaniet af denna orsak straxt efter stupade må vara osagdt. Att det
ej kunde gå i längden för Entreprenörerna att
skaffa mynt kan man väl förstå. De måste der148

för taga till egna medel, hvilka ej voro så stora,
att de förslogo till företaget, kommo till slut på
obestånd.
De ursprungliga Entreprenörerna, som åtagit sig järnvägsbyggnaden, voro Wilkinson &
Smith, som transporterade kontraktet på Billups
& Makinson.
Billups var nog den som på sin del hade att
sörja för det ekonomiska. Wistades ej mycket i
Sverige. Makinson var den tekniske ledaren och
som byggde järnvägen till Wärnamo. Billups var
sedan ensam om företaget till Hook.
Ädel ,men bedragen
Makinson var en man af ädel karaktär, god och
sympatisk. Han satt inne med stor erfarenhet i
järnvägars byggande och hade utfört stora sådana
i Indien för Engelska regeringen.
Wid startandet af H.N.J. byggnad hade han
insatt 100 000 kronor, som han blef af med.
å jjärnvägen var färdig till Wärnamo upplöstes
kompaniskapet med Billups, men ville denne ej
ersätta Makinson för sin tillsats i företaget. Det
blef då rättegång, som afgjordes i England och
till Makinsons fördel. Någon godtgörelse blef
det ej vidare. Billups öfverlät sin del i Herrestads
säteri, som gemensamt inköpts förut.
Det blef klen ersättning för det kapital och
trägna arbete, som Makinson nedlagt under 5
arbetsamma och bekymmersamma år under
byggnaden.
Herrestad var vid gemensamma köpet intecknadt för 230 000 kronor och var väl då ej värdt
så mycket mer än nämnda summa.
Hur svårt det var under sista tiden sörja för
att befäl och arbetare erhöll sin aflöning, var det
dock ingen som förlorade något utan alla fick ut
sin rätt.
Fler befattningshavare
Wid järnvägsbygget voro flera engelska Ingeniörer anställda men återreste snart. Den som stannade till slut var Ingenjör Williams, som sedan fick
anställning vid byggnaden af Luleå-Gellivara.
Som kassör fungerade en Mr Duncan, en skotte, som förirrat sig till Göteborg och der hade
anställning som portier på något af de större hotellen. Äfven han var med till slut och så länge
pengarna räckte fick sedan anställning hos körsnär Fornell i Stockholm.
Järnvägens arbetschef var en Mr W Amos, god
arbetsledare och praktisk man, som förstod att
ingifva respekt hos sina närmaste underhafvande

Kärda blev så småningom hemstatio-

nen for famiijen Makinson.

och arbetare. Minns en gång
då schaktmästaren kom gående
med stark fart längs linien och
ropade: "Kör, kör, Fan kommer!" därmed menande Arnos,
som var efter. Förstod att göra
sin vilja gällande och drifva den
igenom. Som bevis derpå kanske
må bland andra anföras Arnos' handling vid den
"streik", som gick af stapeln något efter arbetets
början.
Med sin stora praktik och klara blick kunde
Arnos lösa ganska svåra arbetsproblem utan instrument och kalkyler på papper, som han ej
sågs göra. Detta gjorde att arbetarna påstodo att
Arnos hvarken kunde skrifva eller räkna, ja, en
del undrade på om han ens kunde läsa.

Egen ordningsmakt
Några af Länsstyrelserna förordnade polismän
funnos ej utan upprätthölls ordningen af vid arbetet anställdt befäl och förmän. Chefen härför
var en Herr Lilliehöök med en polislön af 50 öre
per dag och de öfriga 25 öre utöfver hvad innehafvande befattning vid järnvägen gaf Lilliehök,
en stor kraftig man och dertill ej rädd gripa in,
der så behöfdes, väckte uppseende vid ett stilla
slagsmål under arbetet mellan 2:ne "rallare". L.
skyndade fram, grep en man med hvardera arm,
skiljde slagskämparna åt, slog dem derpå tillsammans så de derigenom fick hvar sin "dansk
skalle" samt blodiga näsor och trutar. "Spektaklet" utspelades straxt vid Oskarström och åsågs
af Ing. Makinson. Denne blef storligen förtjust
öfver Lilliehöks bravad och ökte visst han polislön till det dubbla.
I öfrigt var det sällan något bråk af arbetarna.
Wisserligen kunde det gå högljudt till och en
"dans" anordnas å gästgifvaregårdarna, dit de
skulle efter erhållen aflöning hvar 14:e dag, men
stillade sig alltid efter närvarande polismans
tillsägelse att uppföra sig hyggligt. Det hjälpte
vanligtvis att vid dylika tillfällen vädja till deras
hederskänsla, som då fanns hos folk i allmänhet.
War kanske lättare att då hålla ordning bland
300 "rallare" än nu bland 30 stationskarlar.

Provisorisk trafik
Allt eftersom delar af järnvägen blef färdig öppnades af Entreprenörerna provisionel godstrafik.
Åfven färdades personer på egen risk.
För att ordna med denna trafik anställdes en
Herr Monten, som fatt något begrepp härom af
sin broder som var T.C. vid N.O.J.
Monten var en mångfrestande man och hade
tillbringat längre tid som sjöman. Wig som en
apa kunde man se honom kasta sig ut genom
vagnsfönstret, svinga sig upp på vagnstaket och
springa utefter tåget i full fart for att kanske ge
lokföraren en order att stanna eller ock att ge honom en uppsträckning.
Monten fick sluta när järnvägen öppnades till
W Kontrollerande Ingeniören vid byggnaden Civilingeniören Fil. Dr. N. Sonesson blefT.C., Miö
och Biö vid H.N.]. vid dess öppnande, först till
W och sedan till Hook och Nässjö. Som Chef var
S. en man som alla med förtroende blickade upp
till; ville allas väl såväl utom som i tjensten, som
han fordrade skulle skötas med reda och ordning.
Chefsbefattningen var ej lätt vid ett verk med så
klen ekonomi som H.N .J. Sonesson lämnade
chefsbefattningen den 31 december 1883.
Mycket mera kunde sägas om H.N.J. vid dess
tillkomst, som från en ringa början sedan vuxit
sig stor och blifvit en bland de bästa och mest
välskötta enskilda järnvägar i Sverige, tack vare
de framsynta män, som efter 1884 togo hand
om järnvägen.
Till Hans Majestät Konungen.
Jag dristar vända mig till Era Majestät med en bön
att Ers Majestät ville lägga ett ord till min förmån
vid det sammanträde afA.ktieegarna vid HalmstadNässjö jernväg som är utlyst att ega rum d. 3:dje
Maj d.å. i Stockholm.
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Förhållandet är det att, som möjligen är Ers Majestät bekant, min Far - civilingeniör A.W Makinson var en af entreprenörerna och verkställande Ingeniör vid byggandet af Halmstad-Nässjö jernväg;
omkring år 1880 slutade han sin verksamhet vid
jernvägen, och det mesta af arfvodet for 5 års arbete
bestod uti de aktier som han erhållit derfor.
Vid den konkurs som sedermera drabbade jernvägen, då de utländska aktieegarna ej fingo tillfälle
att bevaka sin rätt, förlorade min far, jemte en moster till mig, aktier for omkring 3 miljoner, och min
far hade intet, min moster helt litet, af sina förmögenheter qvar att lefva på.
Bosatt här i Småland, å en hårdt intecknad egendom, förde han en ihärdig och sträfsam verksamhet
till sin död, år 1886.
Som erkänsla för sitt arbete vid jernvägen erhöll
han af d.v. styrelsen en guldbiljett, då han trädde
tillbaka från sin befattning vid jernvägen - min
äldste bror, som varit hans biträde, erhöll detsamma; annars har hvarken han eller familjen haft ett
öres hjelp eller understöd af jernvägen, ehuruväl
att i dylika fall är ganska vanligt att pension erhålles, men jernvägen arbetade under tryckta konjunkturer och der var nog inget att taga af. Nu är
ju jernvägen en af de bäst betalande i Sverige och
jag undrar om ej nuvarande Styrelsen skulle vilja
med anslag af några tusen kronor tänka på mig och
mina två syskon, som nu, efter att hafva arbetat
oförtrutet i sträfsamt försök att reda oss med denna
egendom, med dess torpare som ej gjort sina skyldigheter utan lemnat skörden att mögla på fälten,
med de höga skatterna och de hemska affärstiderna
och stegrade räntor, nu kommit i det svåra läget att
egendomen öfvergått i andras händer och min bror
är satt i konkurs.
Han är nu en 60 års man, hårdt sliten af de bekymmersamma försök att hålla sig oppe, och enda
möjligheten for mig, en 45-års qvinna och min
några år yngre syster att kunna bibehålla ett hem åt
honom är att arrendera Corps-de-logiet härstädes,
och taga mot inackorderingar.
Någon del af möblerna hör till oss systrar, men
allt det öfriga som nu är på väg att bortauktioneras
är nödvändigt inlösa för att kunna fa nog med gäster att det kan bli utsigt till att reda sig och kunna
betala arrendet och är det i denna kritiska belägenhet som jag tagit mod till mig att underdånigast
utbedja mig ett konungsligt förord, hvartill jag icke
kan tro annat än att Styrelsen skulle lyssna, då det
icke kan synas onaturligt att litet hjelp lemnas från
ett företag som bär sig bra, till dem som genom att
förut arbetat för saken, och ändå förlorat så enormt,
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kommit i en så svår belägenhet att de sakna medel
att bibehålla ett gemensamt hem, oaktat de med
försakande af allt, nöjen, resor, beqvärnligheter,
med hela sin kraft arbetat derpå.
Täcktes det Ers Majestät att låta höra efter huru
vi blifvit kända här på orren, torde Häradshöfding
Lilliesköld i Wernamo, Kronofogde Wibeck och
Kommissarie Essen-Möller derom kunna lemna
upplysning.
F.d. Landshöfding Palmstjerna hade i lifstiden
mycket väl reda på våra sträfvanden, och jag tror
att Landshöfding Pettersson (i Jönköping) har sig
ganska väl bekant vår ställning.
Direktör Bodin, vid Enke- och Pupill kassans hufvudkontor i Stockholm torde äfven kunna styrka
mina uppgifter.
Jag ber Ers Majestät af varmaste hjerta att använda
sitt stora inflytande, att åvägabringa någon hjelp åt
oss, som genom fattigdom hindrats fara till vårt
hemland emellanåt, utan blifvit skilda från släkt
och vänner och nu ej har någon att vända oss till
som eger förmåga göra något för oss, fast många
vänner finnas här i Sverige som gerna ville bistå
men sjelfva sakna medel.
Auktionen skall ega rum ett par dagar efter jernvägens aktieegares sammanträde hålles, och om något beslut skulle komma att fattas till vår förmån,
är jag ytterst tacksam om meddelande derom kunde
afsändas genast, då säkert auktionsförrättarna och
sysslomännen skola taga hänsyn till detsamma.
Ers Majestät täcktes förlåta om det är på något
sätt otillbörligt att så här framlägga min sak för den
som har så mycket att ombesörja, men jag vet ej
någon som är aktieegare i stor skala, som jag kunde
be framhålla min sak, ooh vet att Ers Majestät gerna
vill bistå dem som af en eller annan orsak äro i behof af hjelp.
Underdånigast
Ada Margaret Makinson.
d . 27 April 1909.
Herrestad, Kärda. Småland.
Stockholm 18. maj 1909.
Fröken A.M. Makinson
St. Herrestad.
Härmed har jag äran till Eder återställa den underdåniga böneskrift Ni tillsändt H.M:t Konungen jemte det svar Styrelsen för Halmstad-Nässjö jernväg
deröfver afgifvit. Af detta framgår att jernvägsbolagets styrelse icke anser sig kunna taga någon befattning med det i skrifvelsen framstälda önskemålet.
Högaktningsfullt
Fredr. Pettersson.

Makinson
Sammandrag i översättning av den uti årsredogörelsen för "lnstitute of Civil Engineers" förekommande nekrolog.
Alexander Woodlands Makinson föddes i Manchester, England år 1822. Efter genomgånget
läroverk och studier i Chester College, gick
han i lära hos landtmätaren vid de vidlyftiga
Clowes Estates - blev sedan elev hos lngeniör
G.W Bucks (M.I.C.E.) och arbetade där på
Watford sektionen av London & Birmingham
railway. 1842 genomgick han 3-årig kurs i ingeniörsavdelningen vid King's College, London,
och kom sedan under överingeniören James
Samuel (M.I.C.E.) att utföra stakning och konstruerande av Newmarket, Ely & Huntingdon
järnvägar, och sedermera att bereda förslag för
ett påtänkt utnyttjande av Balasjön att tillföra
vatten till London. Härefter utförde han arbeten å Lancashire-Yorkshire railway under
chefskap av President of the Royal lnstitute of
Civil Engineers, Sir James Brunlees. 1857 fick
han utnämning som Chief Engineer vid Mutlah
Branch of the Calcutta & South Eastern railway
i Indien. Av sin förre chef Sir James Brunlees
erbjöds han befattningen som Chief Engineer
vid Bombay & Baroda Railway, detta anbud avböjde han, enär han måst binda sig för flera år,
och han hade länge nog varit skild från hustru
och barn. Efter hemkomsten till England blev
han av förre chefen James Samuels anmodad att
bliva en av en liten grupp engelska ingeniörer
som Franska regeringen utbett sig som kontrol-

lanter för de av Vicomte Ferdinand de Lesseps
framlagda förslag till canal emellan Atlanten och
Stilla Havet. Det var ju ett hedrande uppdrag,
och Makinson ville ju ej neka sin chef, fast han
ej var särskilt hågad. Därute i Nicaragua decimerades emellertid såväl fransmän som engelsmän
så fruktansvärt att hela företaget måste nedläggas
(först genom upptäckten av medel att bekämpa
malarian och dess spridare blev det möjligt att i
början av 1900-talet åter tänka på Panamacanalen, som äntligen d. 15 Aug. 1914 öppnades för
trafik- obs. tillägg av Makinsons dotter) .
Mer död än levande återvände Makinson 1863
till England, men hans sunda kroppskonstitution
jämte skicklig, öm, och trägen vård av läkare och
maka förde honom åter till liv och hälsa. Han
återupptog arbete vid Liverpool extension railway samt bibana till Manchester, Sheffield Ry och
blev sedermera resident Engineer för CarnarvonLlanbury Ry 1871 övertogs av Makinson och C.E.
Billups från Cardiff kontrakt för konstruktion av
Halmstad-Nässjö railway in Sweden, 120 miles
lång, där han verkade tills ekonomiska förhållanden bragte företaget till stillestånd. 80 miles voro
då fullbordade och öppnade för trafik.
Makinson drog sig tillbaka och efter några
år avled han å Herrestad, Småland, d. 14 April
1886, sörjd och saknad av alla som kände honom. Utrustad med glänsande matematisk begåvning, förenad med gedigen kunskap i sitt
yrke, högt uppskattad för sin rättrådiga vandel
och höga livsideal, dog han som han levat, en
kristen gentleman av yppersta typ.

Halmstads station 1886 Det
som firas är sannolikt anslutningen av Mellersta Hallands
järnväg från Falkenberg.
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Stig Svallhammar

Järnvägsdöden - ett faktulll?
I Spår 2002 kunde vi ta del av den intressanta artikeln "Järnvägsdöden- en myt?" av MatsAmeen
och Jens Möller. Båda var vid denna tidpunkt
trafikplanerare vid Skånetrafiken. Jag sympatiserar med artikelförfattarnas beskrivning, men det
finns en risk att vi i diskussionen kring begreppet
"järnvägsdöd" talar förbi varandra.
Ameen och Möller konstaterar inledningsvis att
det svenska järnvägsnätet en gång var ett av de
största i världen i förhållande till befolkningstalet. Strax före andra världskriget nådde vårt
bannät sin maximala utbredning med 2,7 meter
järnväg per invånare - nästan dubbelt så mycket
som i Danmark eller tre gånger mer per capita
jämfört med Tyskland. Sedan dess har Sveriges
befolkning ökat och järnvägens längd minskat,
vilket medfört att antalet järnvägsmeter per person halverats. Författarna konstaterar att denna
utveckling medfört att de svenska järnvägarna
efter andra världskriget kommit att beskrivas
som en transportsektor i nedåtgående eller under
avveckling. Är detta rimligt om både trafikproduktion och transportarbetet ökat på det kvarvarande nätet, där det går tåg som aldrig förr?
De båda planerarna pekar på den blomstrande
tågtrafiken i Skåne och undrar om vi i detta perspektiv verkligen kan tala om en "järnvägsdöd"?
Jag citerar ur artikeln: "För många är bilden av
svensk järnvägsutveckling under efterkrigstiden
den av nedläggning, resandeminskning och kvalitetsförsämring. Mediedebatten har ofta fokuserat på den minskande banlängden". 1
Nej, järnvägen är sannerligen inte död och
spårtrafiken har definitivt framtiden för sig. Jag
håller dessutom med om att historieskrivningen
i vårt land ofta kretsat kring linjenätets längd.
Ameen och Möller påpekar, med rätta, att nittiotalets båda stora nationella uppslagsverk Nationalencyklopedin (NE) och Sveriges Nationalatlas (SNA) - kretsar kring järnvägsnätets
längd mer än att lyfta fram andra perspektiv,
som produktionen. Eftersom jag själv har skrivit
SNA:s järnvägskapitel- det är nu tjugo år sedan
- känner jag mig särskilt manad att yttra mig i
1. Ameen & Möller 2002, s. 36.
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frågan, även om repliken kommer sent. Hur en
samhällsföreteelse som järnvägen bäst fångas och
beskrivs tycks vara en evig fråga.
Ameen och Möller efterlyser andra perspektiv
på järnvägen än endimensionellt kilometerräknande. Ett sådant perspektiv är att med kartor
visa järnvägsnätets utbredning eller spridning över
tiden. Geografen Sven Godlund använde redan
på 1950-talet en isokronkarta till hjälp för att visa
järnvägsinnovationens spridning över Europa i
tioårsperioder från 1826 och framåt. Ett annat
sätt är att med en serie nätverkskartor åskådliggöra järnvägsnätets expansion - eller varför inte
kontraktion. Sådana kartor finner vi exempelvis
i vissa statliga utredningar från 1940-talet och i
SJ:s jubileumsskrifter från 1956. Detta angående
begreppet "järnvägsdöd", vilket jag återkommer
till senare.
Hur är det då med Nationalatlasens beskrivning av det svenska järnvägsnätet och varför ser
kartverkets järnvägskapitel ut som det gör? Inom
redaktionskommitten övervägde vi, på mitt
förslag, att ta in en serie nätverkskartor som en
direkt fortsättning av SJ:s kartserie från 1956.
Förslaget ströks dock av huvudredaktionen på
grund av utrymmesbrist. Vi hade vidare föreslagit att grafiskt beskriva flödena i järnvägsnätet,
uttryckt i antal tågrörelser eller som transportarbete, men även här föll förslaget i konkurrens
med annat material. Det enda kartogram som
fick plats i avsnittet utvisar transportarbetet vid
det svenska järnvägsnätet 1988, det senaste som
fanns att tillgå vid pressläggningen.
Djupare diskussioner om uttryckssättet fördes
således i flera omgångar och jag håller med om
att Nationalatlasens sjätte band, i vilket järnvägsavsnittet ingår, blev något statiskt. Atlasbandet
heter Infrastrukturen och tyngdpunkten hamnade på den tekniska infrastrukturens utformning,
själva den fysiska anläggningen, mindre på hur
denna anläggning utnyttjades. Om detta slutliga
ställningstagande var klokt eller oklokt kan givetvis diskuteras. Om bandet uppdateras kommer
jag - om jag blir tillfrågad - på nytt föreslå en
serie nätverkskartor och en serie kartogram med
flöden . En nyutgivning i digital version har dis-

kurerats, men hittills har det saknats medel till en
ny temaversion av atlasen. 2
"Järnvägsdöden" i vitögat

Om vi stannar vid begreppet "järnvägsdöd", en
företeelse som verkar ha olika innebörd från en
betraktare till en annan, har jag som trafikmänniska och geograf svårt att frigöra mig från det
genetiska perspektivet. Det är, som jag ser det,
högst adekvat att beskriva det svenska järnvägsnätets utbredning och den brist på spridning av
järnvägar i landet, vilket blev följden av såväl
1800-talets statliga järnvägssatsning som efterkrigsårens nedläggning av olika bandelar.
Det är den senare företeelsen som i efterkrigstidens debatt ofta har beskrivits som "järnvägsdöden" - konsekvensen av att trafiken på en bana
eller ett system av banor upphör. Kanske uppfattades järnvägens sorti som särskilt dramatisk på
orter där spåren revs: förlusten av järnvägen blev
påtaglig och definitiv, ungefär som vid ett dödsfall. Även Skåne har förlorat en rad järnvägslinjer, men här fick inte utglesningen riktigt samma
konsekvenser som i landets norra delar, eftersom banorna låg ganska tätt. Hur beskrivs i dag
den historiska utvecklingen vid Inlandsbanan:
"Samhällsutvecklingen efter andra världskriget
gick mot järnvägsdöd och en starkt ökad bilism.
Inlandsbanan brottades med växande problem,
bandelar lades ner, trafiken minskade. Till slut
föreföll en nedläggning av hela banan omedelbart förestående". 3
Vi bör påminna oss om att flertalet nedläggningar skedde i utpräglad glesbygd och vi kan
knappast bortse från att stora ytor av vårt nationella territorium återigen blev järnvägslösa. På
mindre stationsorter var omställningen till ett
samhällsliv utan järnväg inledningen till vad som
senare uppfattats som början på en negativ spiral.
Den tidigare naturliga samlingspunkten i byn,
järnvägsstationen, stängdes när tågen slutade gå.
Taxistationen försvann, kiosken och affären invid järnvägen lades ned, och så vidare. Eller var
det möjligen så att tågen slutade gå och stationen
stängdes på grund av att många mindre samhäl2. Temaredaktören för infrastrukturbandet, Reinhold
Castensson, kunde i alla fall för något år sedan tänka sig en
uppdaterad version, men i brist på finans ligger projektet
nere. Nästa upplaga blir av allt att döma helt digital (Stig
Svallhammar, 2010-11-18).
3. Inlandsbanan, historia; www.grandnordic.se (2010-1022).

len redan var på tillbakagång, att bilismen hade
tagit över och att järnvägen inte längre behövdes?
Vem skriver historien?
SJ :s gamle "nedläggningsgeneral", geografen
Olov Hölcke, har berättat hur han vid lokala informationsaftnar inför en förestående järnvägsnedläggning brukade ställa frågan till åhörarna:
"Hur många har kommit hit med tåget? Då var
inte många händer i luften, berättade Hölcke,
som menade att detta var ett sätt att hyfsa den
efterföljande diskussionen: Ingen ville att järnvägen skulle läggas ned, men det var fa som utnyttjade den för egna resor. 4
Att järnvägsnätets geografiska utbredning har varit
centralt i den svenska järnvägsdebatten förvånar
mig inte. Jag tror att flertalet av dem som upplevde
1960-talets omvälvning på transporternas område
håller med om att begreppet "järnvägsdöd" hör
samman med fenomenet att järnvägstrafiken upphör. Jag vill påstå att svaret på frågan som Ameen
och Möller ställer - huruvida "järnvägsdöden'' är
en myt eller inte - beror på vilket perspektiv som
anläggs: Vilken tidsepok studeras? Var i landskapet finns betraktaren? Vilken roll intar denna betraktare - producentens eller nyttjarens?
Det svenska järnvägsnätet har aldrig varit homogent. Ägande, spårvidd och andra tekniska
villkor har varierat, likaså framdrivningssätt och
allmän standard. Det kunde vara en avgörande
skillnad mellan en kilometer järnväg på ett ställe
och en kilometer järnväg på ett annat. 5 Alla ambitiösa försök att skapa det efterlängtade, enhetliga nätverket misslyckades och därför har också
olika bandelar haft skiftande förutsättningar för
överlevnad. 6
Järnvägsdöden - en myt?

Svaret på frågan i rubriken ovan är möjligen ja
om man väljer Ameens och Möllers perspektiv.
Jag har dock svårt att bortse från historiken. För
mig står begreppet "järnvägsdöd" inte bara för
de bandelar som försvunnit, utan också för den
nedrustning som en gång skedde efter järnvägs4. Samtal med tidigare avdelningsdirektören vid SJ, fil. dr
Olov Hölcke, 1992.
5. Jfr framtidsguruns Åke E. Andersson resonemang i
boken K-samhällets framväxt kring begreppet "homogena
nätverk''. Något sådant har aldrig funnits i Sverige, om vi
betraktar landets järnvägsnät.
6. Trots exempelvis 1943 års statliga järnvägskommittes
och senare utredningars enträgna arbeten; jfr Svallhammar
1998.
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Strängrzäs: Modern regionaltågstrafik på Svealandsbanan. Foto forf
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linjer, vars existensberättigande aldrig ifrågasatts.
Möjligen var det just "järnvägsdöd" som drabbade hundratals stationssamhällen utmed trafikerade huvudlinjer när affärsverket SJ genomförde
"Tågplan 1968". Omläggningen var kopplad till
fjärrblockeringen: tågklarerarna på småstationerna försvann och med dem den lokala servicen till
allmänheten. Stationen avbemannades, väntsalen
låstes och på vissa platser slutade tågen att göra
uppehåll. Den gamla institutionen "järnvägen"
förlorade sin faktiska närvaro i lokalsamhällen
där tågen bara susade förbi.
Att bo och verka intill en fungerande järnväg
men att inte kunna använda den för resor och
transporter var säkert en bidragande orsak till
att begreppet "järnvägsdöd" myntades runt om
i landet.
Varför det blev så kan bara förstås i ett historiskt perspektiv. Ändå var rationaliseringen av
järnvägsdriften, i ett av bilismens starkaste länder, av nöden om affärsverket SJ skulle överleva
i någon form.
Riksdagens och regeringens trafikpolitik skapade järnvägens förutsättningar, men det ekonomiska beting som lades på SJ rimmade dåligt med
folksjälens bild av den stadiga järnvägens sociala
funktion. Föreställning om SJ :s roll i samhället
levde kvar ända in på 1980-talet. Mot denna
bakgrund framstår Stefan Demens vistext: "SJ,
SJ, gamle vän. Festligt att du lever än ... " som
mer naturlig. Det är intressant att artikelförfattarna Ameen och Möller minns visan - när vår
generation släpper taget blir den näst intill obegriplig, eftersom referensramar då lär saknas.
"Folket järnväg" ersattes av ett kostnadsjagande affärsverk. Under 1970- och 1980-talen blev
tågen färre och snabbare, samtidigt som uppehållen glesnade på ett uttunnat järnvägsnät. Jakten
på tid hängde samman med jakten på kostnader - bilden av SJ blev bilden av en affärsrörelse
fullt upptagen med att som katten jaga sin egen
svans. Kostnadsfixeringen tog tid och kraft från
den verkliga uppgiften - att tillhandahålla god
trafik för resenärer och trafikanter. Perioden blev
anemisk och synonym med järnvägens stillastående eller kräftgång. Forskaren Oskar Fröidh
summerar efterkrigstidens järnvägspolitik på följande sätt:
Järnvägstrafiken har under samma period stagnerat och karakteriseras främst av nedläggningar
och rationaliseringar inom både gods- och per-

sontrafiken. Kursändringen kom med den nya
trafikpolitiken 1988, vilken innebar att järnvägen
avlastades ansvaret för infrastrukturen i och med att
Banverket bildades. Järnvägen fick då ett liknande
kostnadsansvar som inom vägtrafiken. Kombinerat med stora investeringar i nya och upprustade
banor anpassas järnvägsnätet gradvis till nya marknadsförutsättningar. Järnvägen har därmed lämnat
efterkrigstidens kontraktionsfas och gått över i en
expansionsfas. 7

Nya tider kom och utvecklingen vändes i en för
järnvägen mer positiv riktning när trafiksektorns
spelregler ändrades. Efter 1980-talets regionalisering av kollektivtrafiken och med 1990-talets
satsning på snabbtåg, ökade intresset för järnvägen. Ett ökat energi- och miljömedvetande
spelade in, även om mycket av det som sades av
politikerna i den vägen förblev vackra ord.
Den nya inriktningen ledde med tiden till ny
järnvägstrafik och återöppnandet av vissa tidigare stängda stationer, låt vara med andra förtecken
och med nya intressenter i bakgrunden. På olika
ställen - exempelvis Mälardalen - kunde man
glädjas åt en satsning på helt nya järnvägar, som
Svealandsbanan och den nybyggda sträckan mellan Södertälje och Eskilstuna. Denna linje blev
för övrigt en framgång med en resandeökning på
700 % inom loppet av tio år, betydligt snabbare
och över förväntan.
Järnväg där den bäst behövs

Järnvägens tillskyndare är nog beredda att skriva
under på devisen att järnvägen är bäst som masstransportmedel - vilket hävdades redan på gamla
SJ :s tid. Kanske är så att dagens järnväg finns där
den "bäst behövs", för visst har urbaniseringen lett
till att fler bor i tätorter, i storstadsagglomerationer eller i områden eller stråk med högt befolkningsantal per ytenhet. Det är ofta där vi finner
den moderna järnvägstrafiken, den som expanderar. Talar vi om det relativt tättbefolkade Skåne
måste vi komma ihåg att vi diskuterar 2,6 % av
landets totala areal och att denna areal hyser runt
9 % av befolkningen. Det är dock ett betydande
antal medborgare som i dag har längre till fungerande järnvägsstation eller hållplats än för trettio år sedan. 8 Ett är säkert: Trafiken på vissa banor
7. Fröidh 1999, s. 9f
8. Tidigare beräknades det i modellfallet omfatta en cirkel
med 5-10 kilometers omkrets med trafikplatsen belägen i
cirkelns mitt. Å ena sidan kan vi konstatera att stationernas
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har ökat och tågresandet har blivit mer attraktivt
för fler resenärer. Samtidigt är tåget inte längre ett
verkligt alternativ för alla medborgare.
Ameen och Möller för sitt resonemang utifrån satsningen på lokal och regional tågtrafik
i Skåne. Ett annat sätt att företa resor med tåg
är att åka snabbtåg. Den brittiske samhällsforskaren sir Peter Hall har studerat den regionala
nyttan av den franska satsningen på snabbtåg:
TGV-tågens 9 påverkan på det landskap de löper
genom är förhållandevis begränsad: "Vad som
verkar vara säkert är att höghastighetståg inte gör
någonting for de trakter som de genomlöper. De
har precis samma inverkan som ett flygplan som
flyger över området." 10
Erfarenheten från länder där höghastighetsbanor byggts och verkliga snabbtåg införts visar tydligt att det är orter vid eller nära stationerna som
i första hand rar nytta av satsningen. Det gäller
således att "finnas med på kartan'' - järnvägskartan - med en station inom rimligt avstånd. 11
Vi upplevde något liknande när X2000-trafiken infördes i Sverige på 1990-talet. Jag glömmer
aldrig kommunpolitikerna i Sävsjö och deras oro
inför X2000-trafiken på Södra stambanan:skulle
de nya snabbtågen stanna i Sävsjö eller bara
"blåsa förbi"? Hur många Intercitytåg på banan
skulle försvinna när X2000-tågen kom? Oron var
berättigad, eftersom trafiken på huvudlinjerna är
ett nollsummespel mellan konkurrerande intressen. Snabbjärnvägar och snabbtåg betraktas som
riksangelägenheter, men hur riksangeläget är det
att tågen stannar i Sävsjö? 12

Nya perspektiv?
Mats Ameen och Jens Möller efterlyser i sin artikel nya metoder for att visa vad som skett och
anför med rätta följande perspektiv: "Ett alternativt synsätt är att se utvecklingen i ljuset av hur
många som har möjlighet att utnyttja järnvägen
och hur mycket tågtrafik som erbjuds." 13
effektiva trafikomland utvidgats till följd av bilismen och
busstrafiken, å andra sidan har vägtrafikens framväxt samtidigt bidragit till att avleda trafik från järnvägen.
9. TGV = Train a Grande Vitesse.
10. Hall 1995, s. 18.
11. Jfr Brandt 2005, passim.
12. Ingen ko på isen: Dagens X2000 stannar faktiskt i
Sävsjö, men inte i alla centralorter. Flen och Vingåker är
två platser i Södermanland där X2000 inte stannar.
13. Ameen & Möller 2002.
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Perspektivet är ingalunda nytt: För femtio år
sedan ville dåvarande SJ-ledningen, med ekonomidirektören Arne Sjöberg i spetsen, "på
förnuftets väg" och med siffror bereda väg for
den påbörjade strukturomvandlingen av landets
järnvägar. SJ :s ledning umgicks därefter med uttryck som: "X % av transportarbetet äger rum
på endast Y % av järnvägsnätet". Det var början
på en lång period av envist siffertrillande, som
präglade affärsverket SJ ända in på 1980-talet.
Kvantitativa uppgifter och framräknade kvoter
utgjorde sedan argument for att lägga ned stora
delar av det järnvägsekonomiskt olönsamma bannätet. 14 Till denna kategori hörde exempelvis
nästan hela Roslagsbanan, som lades ned bitvis
under 1960- och 1970-talen. 15
Tillfälligheter ville att persontrafiken på Roslags banans södra bandelar blev kvar och numera blomstrar lokaltrafiken på dessa sträckor - i
Stockholms läns landstings regi. På de cirka 65
kilometer järnväg som återstår rullar fler tåg i
dag än någonsin. Antalet resande som en normaldag passerar Östra station i Stockholm har
aldrig varit så stort som nu, inte ens när järnvägsnätet i Roslagen var fem gånger längre och
när biltrafik och parallell busstrafik knappast
existerade.
Visst är detta glädjande att trafiken har ökat
på Roslagsbanans linjer söder om Kårsta, men
vad hjälper det de boende i Rimbo, dit tågen
inte längre går? Större delen av Roslagen saknar
numera järnväg, men inte kollektivresenärer. Sådana finns, exempelvis på busslinjen StockholmNorrtälje, där resandet i rusningstid numera kräver insats av en buss var fjärde minut!
Dagens huvudman for trafiken i Roslagen SL - bygger sin verksamhet på trafikens samhällsnytta och kalkyler av samhällsekonomiska kostnader, vilket ofta leder till ett annat resultat än på
gamla SJ:s tid. Möjligen kommer banan därför
att byggas ut igen, men detta sker sannolikt efter
beräkningar gjorda efter ett faktiskt behov och
inte ett relativt, låt vara att beslutet om den investering som erfordras fattas i konkurrens med
andra angelägna objekt.
14. Inte ens det sedan länge avsomnade Transportrådec
lyckades att på ett trovärdigt sätt förse samhällets beslucsfactare med samhällsekonomiska underlag, som gav järnvägen rättvisa:svallhammar 1998, Svallhammar 2002.
15. Med termen järnvägsekonomi avsågs företagsekonomi (men SJ betraktade inte sig självt som ett företag).

Den trafikpolitik, som antogs av riksdagen
1979 och som sedan reviderats i flera omgångar,
medförde ändrade spelregler för kollektivtrafiken
i landet. Regionala trafikhuvudmän fick ansvar
för länens kollektivtrafik, men uppgiften löstes
bevisligen på olika sätt. Det regionala huvudmannaskapet har lett till att lokal- och regionaltrafiken på tåg har ökat mer i vissa delar av
landet än i andra. Förutsättningarna för kollektivtrafik och hur denna kan eller bör organiseras
varierar från region till region. Förutom att de
rumsliga villkoren för en god trafikförsörjning
växlar från ett område till ett annat finns andra,
ofta betydande, skillnader:
Vem betalar för kollektivtrafiken? Nästan all
kollektivtrafik är företagsekonomiskt olönsam
och samhället subventionerar verksamheten
olika mycket beroende på respektive regions
betalningsvilja. Vem betalar infrastrukturen? Är
det möjligt att merutnyttja redan gjorda statliga
investeringar genom att köra lokala och regionala tåg på en järnväg som redan ligger där av
andra skäl? Vilka regioner bör fa del av statliga
satsningar? Hur allokeras friska, statliga miljarder
till regioner i bakvatten? Är Botniabanan exempel på ett riksintresse - eller riskintresse?
Tillbaka till nätverk och nya spår

När det gäller frågan om järnvägsinnovationens geografiska spridning är det av stor vikt
att kunna utläsa var och hur långt järnvägen som fenomen betraktat - hade nått vid en viss,
given tidpunkt. På samma sätt anser många
med mig att det är av intresse att veta varfor
och hur nätverket senare glesades ut samt också
i vilken takt detta skedde. Vännerna Arrn~en
och Möller skriver: "Utvecklingen har således
gått från ett omfattande nät med få turer till ett
halverat nät där i stort sett varje bandel har så
många tåg att de fungerar för daglig arbets- och
skolpendling."
Visst, men det finns flera exempel på numera
nedlagda- och tyvärr upprivna - järnvägslinjer i
Sverige där tågtrafik i dag hade fungerat utmärkt
för daglig arbets- och skolpendling, särskilt om
trafiken hade förtätats något. Problemet är att
dessa linjer - som banan mellan Uppsala och
Enköping - inte överlevde 1960- och 1970-talens trafikpolitik. Det är i sådana stråk som vi
i dag anar järnvägens pånyttfödelse, åtminstone
beträffande persontrafiken.

Nästan alltid är förutsättningen att spåret blivit kvar. Om rälsen är borta och marken tagits i
bruk för andra ändamål är vägen till återupptagen trafik betydligt längre och besvärligare. Vem
trodde i slutet av 1960-talet att persontrafiken på
Kalmar-Bergabanan skulle återuppstå? En spartansk spåranläggning - egentligen ett industrispår - låg under 1980-talet kvar i breddat skick
hela vägen från Kalmar till Berga. Den södra delen trafikerades enbart med godstransporter, men
det mentala hindret att återinföra persontrafik på
hela banan var bevisligen lägre än om sträckan
norr om Sandbäckshult aldrig blivit breddad och
bevarats som beredskapsbana. 16
I fallet med den upprivna banan UppsalaEnköping finns både fysiska och mentala hinder
för en återuppbyggnad, men regionala trafikplanerare ser i dag trots allt fram emot att återskapa
järnvägsförbindelsen. Detta skulle underlätta resandet i axeln Uppsala-Enköping-Västerås och
samtidigt knyta samman resande och transporter
i Stockholm-Mälardalsregionen. Om spåret blivit kvar hade nog tågen rullat där redan.
Håller vi oss kvar i Uppland ser vi att förutsättningen för en återutbyggd Roslagsbana till
Rimbo förbättrats på senare år. Den gamla banvallen ligger kvar som spårreservat, och när Vägverket för ett antal år sedan byggde ny viadukt
vid Rö togs hänsyn till framtida tågtrafik. I dag
finns såväl politiska som institutionella förutsättningar för en sådan utveckling. Numera är
det fa i branschen som är förvånade över att den
trafikerade banlängden i vårt land på senare år
har ökat.
På flera håll i landet har järnvägstrafiken redan
återuppstått och stationer öppnats på nytt, vilket
är glädjande. Ameen och Möller avslutar sin beskrivning av förhållandena i Skåne:
Vi har visat, med Skåne som exempel, att utvecklingen tvärtom har gått framåt. Trots att järnvägsnätet halverats har i princip lika stor andel av befolkningen tillgång till spårburen trafik idag som
för femtio år sedan. De som bor i järnvägsorcer har
nu dessutom möjlighet att välja mellan betydligt
fler avgångar. Järnvägen är inte längre ett transportmedel för sällanresor, utan ett rejäle pendlingsalcernaciv, både lokale och regionale. Pendlingsavscånden har samtidigt ökar och järnvägen har, som det
snabbaste landcransporcmedlec, starke bidragit till
Skånes regionförstoring.
16.

Jfr Svallhammar 2002.
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Det är bara att önska järnvägen all framgång, men
frågan hur vi bäst tolkar och beskriver det som redan har skett och hur detta en gång påverkade lokalsamhället beror kanske på var i terrängen vi står
och vilken tidsperiod vi studerar. Möjligen hänger
vår syn på utvecklingen samman med vilka frågor vi ställer och hur vi gör våra jämförelser. Vissa
historiska fakta är ovedersägliga, men det hindrar
inte att även jag gärna blickar framåt!
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- I väntan på tunnelbanan. Kollektivtrafikutbyggnad och bebyggelseexploatering i Storstockholm, 2008.

Den 15 maj få,r Sösdala tillbaka tågstoppen efter 32 år. Bakom den vänstra kranarmen skymtar stationshuset från
1860-talet. Foto den 4 februari 2011 Anders Lundquist.

158

RobertSjöö

Sveriges Järnvägstnuseutn 2010
- från Banverket till Trafikverket
Så har då Sveriges Järnvägsmuseum bytt huvudman igen. Den 1 april tog det nybildade Trafikverket över det nedlagda Banverkets museiverksamhet, som dessutom sammanfördes med
museet i det likaså avslutade Vägverket. För mig
och flera medarbetare är detta den fjärde arbetsgivaren på 2000-talet. Det är långt ifrån säkert
att det blir den sista. Trafikverkets museer, som
jag fått ansvaret att leda, är en så kallad resultatenhet jämte till exempel Järnvägsskolan, Materialservice och ICT (förvaltar det rikstäckande
fibernätet) for vilka alla gäller att utredningar ska
göras om bästa möjliga ägarform inom staten.
En stor fördel är att Trafikverkets museer ligger
väl synligt i organisationen med en av generaldirektören utsedd ställföreträdare, Katarina Noren,
for styrning och samordning av resultatenheterna, som i övrigt ska ha största möjliga självständighet inom Trafikverket. Som stöd i processen
finns en internstyrelse utsedd med intern representation från Trafikverkets ledningsgrupp och
externa ledamöter, enligt mönster från det tidigare museirådet i Banverket. Styrelsen är också
öppen for de fackliga organisationer med vilka
Trafikverket har kollektivavtal, Saco, Seko och
ST. Styrelsens sammansättning presenteras nedan. Förutsättningarna for styrning och ledning är
således goda men däremot saknas fortfarande ett
tydligt uppdrag från regeringen och en långsiktig
finansieringsform. Museerna har finansierats av
ett så kallat sektorsanslag som stadigt minskat till
alla myndigheter och som kommer att försvinna.
Vi är således beroende av att det tas fram en lösning som ger oss möjligheter att ta tag i de behov
och möjligheter som har framkommit i framför allt den utredning som gjordes om Sveriges
Järnvägsmuseum av Anne Louise Kemdal som
presenterats i flera sammanhang, bland annat på
Järnvägsmusei vänners hemsida.
Sveriges Järnvägsmuseums nya logotyp i Trafikverket.
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SVERIGES
JÄRNVÄGSMUSEUM
TRAFIKVERKET

Även 2010 har därför varit ett utredningarnas
år. För att själva äga utvecklingsprocessen tog jag
hjälp av den, vid sidan av Anne Louise Kemdal,
mest erfarna museikonsult som finns att tillgå,
Tomas Jönsson, tidigare bland annat chef for
Värmlands museum (då utsedd till årets värmlänning som skåning boende i Linköping), for
att titta på samordning, mervärden och organisation av Trafikverkets museer. Vi kunde konstatera att:
• museerna är värdefulla skyltfönster for Trafikverkets del i samhällsutvecklingen,
• museiverksamheten är underfinansierad,
• associationsformen, verksamhet inom Trafikverket, är att föredra,
• visionen, museum i världsklass, bör behållas,
• organisationen bör avspegla museernas huvudmål: samla, veta, visa,
• kostnadsbesparingar kan endast åstadkommas genom nedläggning av viss verksamhet,
• museet i Ängelholm skulle kunna användas
mer trafikslagsövergripande,
• museet i Gävle bör även fortsättningsvis huvudsakligen vara järnvägsmuseum,
• det finns stora akuta investeringsbehov i lokaler for samlingar och infrastruktur,
• utvecklingsmöjligheter finns som bör utredas
vidare och
• personalen måste vara involverad i en forändnngsprocess.
Ganska tidigt stod det klart att budgetanslagen skulle bli ett problem for oss så det har inte
varit någon mening med att planera for större
trafikslagsövergripande åtgärder i de nuvarande
verksamheterna. För järnvägsvänner är detta troligen en lättnad. Det är det även for mig då vi
får tid på oss att fatta genomtänkta beslut. Problemen med finansiering har också medfört att
regeringen, och då flera departement, fått upp
ögonen for att museifrågan måste få en lösning
som är långsiktig och möjliggör investeringar
och utveckling. Inom Trafikverket har det också
funnits en nyfikenhet på museerna så att de vid
några tillfällen faktiskt blivit just skyltfönster for
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Trafikverkets behov. Mest tydligt blev detta med
utställningen "Oj, det snöar" som finansierades
av Trafikverket Samhälle, och som visades parallellt på museerna i Gävle och Ängelholm. Vid
två tillfällen har också Årgångståget används av
andra verksamheter inom Trafikverket.
Beträffande associationsformen så talar det
mesta för att Trafikverket är den bästa huvudmannen för museerna. Förtrogenheten med ämnet och närheten till sakkunskap är oerhört viktig för ett specialmuseum. Att bilda en stiftelse
är inte längre juridiskt möjligt för en verksamhet
som inte kan vara självfinansierad. Bolagsformen
är heller inte särskilt smakfull med så låg grad
av egenfinansiering, som skulle bli fallet, och
att driva verksamheten som en ideell förening
skulle vara direkt olämpligt. Det tror jag att alla
som i dag kämpar i järnvägsmuseiföreningar kan
skriva under på. Ett alternativ är alltid att museerna skulle kunna samlas under Kulturdepartementet, och även om utredningen konstaterade
att det i det skedet ansågs osannolikt så kan det
inte uteslutas. Att regeringen nu uppmärksammats på finansieringen av museerna väcker nytt
liv även i ägarfrågan. I sammanhanget bör också
nämnas att LFV inom två år kommer att ha en
husvill samling flygplan som just nu förvaras i
en hangar på Arlanda flygplats. Blickarna faller
ofrånkomligt på Trafikverket.
Det i Anne Louise Kemdals utredning presenterad förslaget om ett science center med
trafikprofil på Gärdet i Stockholm tilltalade Trafikverkets ledning så mycket att jag fick uppdraget att göra en fördjupad förstudie. Anne Louise
anlitades igen för att gå vidare med ideerna. Tillsammans med arkitekten och designern Björn
Ollner presenterade hon ett upplägg för en ny
publik arena som skulle kunna byggas i antingen
Stockholm eller Malmö. Uppenbarligen finns
inget science center med trafiktema någonstans i
världen så besökspotentialen borde vara stor. En
särskild attraktionskraft skulle ligga i storleken
och äktheten i lastbilar, tåg och flygplan kombinerat med modern vetenskap och aktiv dialog
med medborgarna. Investeringen skulle dock
bli ansenlig och i min värld måste ändå högsta
prioriteten ligga i den långsiktiga vården av samlingarna och tillgängliggörandet av vårt unika
kulturarv. I den bästa av världar skulle visionerna
kunna förverkligas parallellt. Under 2011 kommer i vart fall båda spåren att utredas vidare.
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Personal

När en arbetsgivare ska upphöra och nästa precis
har startat så infinner sig helt naturligt stor restriktivitet för nyanställningar. För museerna som
redan 2009 brottades med tillfälliga lösningar
för vakanser har detta naturligtvis inneburit bekymmer. När sedan både olyckan och virus varit
framme så haltade det både här och där under
året. Det har också inneburit att många har fatt
slita extra hårt för att de uppsatta målen skulle
nås och de har de gjort i en imponerande utsträckning. Det kommer att framgå längre fram
när aktiviteterna beskrivs närmare.
Svårast har det varit inom samlingar och kunskap där vi inte nådde fram i vår ambition att
kunna lägga ut delar av bildsamlingen på nätet.
Till viss del kan vi skylla på att hemsidan av naturliga skäl helt måste byggas om, men vi har heller inte kunnat kvalitetssäkra det redan digitaliserade materialet. Tack vare initiativ från Järnvägsmusei vänner, Rolf Sten och Lennart Lundgren,
ser det ut som att vi inte bara kan uppnå målet
under 2011 utan att vi också kommer att kunna
höja volymen högst avsevärt genom ett projekt
som Lennart ska driva som anställd av vännerna
och i samarbete med Arbetsförmedlingen Fas 3.
Resultatet blir något att se fram emot.
En verklig trotjänare slutade i samband med
övergången till Trafikverket. Göran Jäderholm
som under 19 år hållit reda på såväl föremål som
personal och ekonomi valde inför nära förestående pension att lämna sin plats för att underlätta kontinuiteten i det administrativa arbetet.
Göran jobbade stenhårt under de sista tre måGöran jäderholm slutade vid museet efter 19 års arbete
med bland annat foremålregistrering, IT-frågor och ekonomi. Foto Peter Iller.

naderna i Banverket med att förbereda både
Trafikverket och den inlånade efterträdaren från
Banverket region Mitt, Lars-Erik "Putte" Jonsson, för museiverksamhetens särskilda behov och
förutsättningar.
Från och med I april 20 I Ohar personalstyrkan
på Sveriges Järnvägsmuseum inom Trafikverkets
museer sett ut som följer:
Internstyrelse Trafikverkets museer
Katarina Noren
ordförande, Trafikverket,
chef Resulrarenherer
Trafikverket, Senior advisor
Lars Berggrund
facklig observatör Seko, Trafikverket,
Ingvar Carlsson
Järn vägsskolan
Karin Englund
Nordiska Museer, ekonomidirekcör
facklig observatör Saco,
Robert Herpai
Sveriges Järnvägsmuseum
Trafikverket, chef Kommunikation
Christer Hårrskog
Riksanrikvarieämberer,
Birgitta Johansen
chef Samhällsavdelningen
Krister Månsson
facklig observatör ST,
Sveriges Järnvägsmuseum
Nils Olander
Tekniska museer, intendent
sekreterare, Trafikverket,
Chrisrin Orrervald
conrroller Resulrarenherer
Rolf Scen
Järnvägsmusei Vänner, ordförande
Trafikverket, chef Strategisk utveckling
Torbjörn Suneson
Museichef
Robert Sjöö

Trafikverkets museer/
Sveriges Järnvägsmuseum

Adminstration och Stab Trafikverkets museer
administration och ekonomi, Ängelholm
Thomas Bjerrner
Scen Holm
fordons- och underhållsansvarig
conrrollersröd, administration
Lars Erik Jonsson
och IT, inlån
Thom Olofsson
ansvarig restaurering
Martin Öhlin
säkerhersansvarig, trafik, 50%
Avdelning Samlingar och Kunskap
Katarina Sandberg
chef, antikvarie
Stefan Carlsson
finsnickeri
Christina Engström
arkiv, bibliotek och forskarservice, 75%
Robert Herpai
bildarkiv, bibliotek och forskarservice
Arvid Högberg
föremålshanrering, 50%
Lars Olov Karlsson
järnvägshisroriker, 40%
Per Lindberg
reservdelshanrering, arbetspraktik
Lennart Lundgren
föremålsregisrrering, vikariat
Margareta Widmark
föremålsanrikvarie, vikariat
Staffan Källström
fordonsmekaniker
fordonsmekaniker
Mattias Smedberg
Avdelning Publik verksamhet och Trafik
Henrik Reuterdahl
chef, trafikchef
Per-Åke Lampemo
lokförare, timanställd
Johan von Oelreich
växling, timanställd
Hans Sjögren
växling, timanställd
Sektion Publik verksamhet Gävle
Mia Lundstedr
chef
Olle Andersson
butik och specialarrangemang
Maria Davidson
marknadsföring,
vikariat, r.o.m . 2010-06-30

Miakel Dunker
Peter Iller
RolfJansson
Helena Lutz
Stefan Nilsson
Maria Pihlström
Anna Toräng
Claes Zachrisson
Anders Larsson
Anja Helldal
Anna Eriksson
Helen Linander
Anna Nygren
Joanna Svensson
Linda Jansson-Forsmark
Sanna Nordfelt

marknadsföring,
inlån, fr.o.m. 2010-11-15
srorytelling och mediaproduktion
servicetekniker, vaktmästeri
reception
assistent, vaktmästeri
reception, 50%
program
tekniker, vaktmästeri
reception, timanställd

minitåg, reception, timanställd
minitåg, timanställd

Sektion Publik verksamhet Ängelholm
Mai Kurdve
chef
Michael Andreasson
museitekniker, 50%
Anders Lindberg
museitekniker, 40%
Thomas Lindberg
musei tekniker
Ursula Lindgren Gey
reception, marknadsföring och progran1
Krister Månsson
information, bibliotek, program
Franziska Sandblom
reception
Lena Srrömberg
reception, 50%
Annette Tomasson
pedagogik, program
Florentina Dedinca
reception , timanställd
Robert Eriksson
Elin Larsson
Lena Larsson
Lena Larsson
Emilia Lönnqvisr
Mia Nelson Kurdve
minitåg, timanställd
Joakim Klinglöf
Lillebill Nässrröm

Avdelningen Sveriges Vägmuseum har också ingått i Trafikverkets museer men redovisas inte i
detta sammanhang.

Samlingar och kunskap
Varför inte börja med en framgång som kom i
slutet på året? Lagom till de järnvägsintresserades
så kallade Hjulmarknad i Stockholm kunde Trafikverkets museers första bokutgåva presenteras,
Svenskagodsvagn-ar 1856-1956, författad av den
store experten inom området och Järnvägsmusei
Vänners förste ordförande, Erik Sundström. Erik
var på plats för att signera böcker i Frihamnshallen den 26 november där Järnvägsmusei Vänners
försäljningsteam under Lennart Lundgrens ledning sålde böcker för brinnande livet. Under fem
in tens iva timmar såldes 3 5 8 böcker, det vill säga
en bok var femtionde sekund! Tryckkostnaden
var i princip betald på en försäljningsdag. Hur
matchar man en sådan start?
I Banverket avslutades museets förlagsverksamhet i och med utgivningen av en annan bok
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Erik Sundström

SVENSKA GODSVAGNAR
Normalspår 1856-1956

Trafikverkets museers forsta bokutgåva Svenska godsvagnar 1856-1956 av Erik Sundström.

med årtalsintervall, Banverket 1988-2010. Initiativet till boken togs av Banverkets informationsdirektör, Louise Melander, och projektledningen
sköttes av Svensk Information AB, men då jag satt
i redaktionen och Sveriges Järnvägsmuseum skulle
bli den enda del av Banverket som överlevde våren
så var det en pragmatisk lösning att museet stod
som utgivare. Minnesboken gavs till alla anställda
i Banverket och dem i Vägverket som önskade
medan museet tog hand om restupplagan för extern försäljning. Lejonparten av produktionskostnaden stod Banverket för så det blev ännu en god
affär för butiksverksamheten. Boken nominerades
också till Svenska Publishingpriset 2010 i kategorin jubileumsverk men fick se sig slagen av boken
Priset for en hållbar värld, en jubileumsbok om
Göteborgspriset(!) Det var tredje finalförlusten
för en av våra produktioner men vi har en god
tradition av pallplatser.
I samarbete med Järnvägsmusei vänner har vi
arrangerat två järnvägshistoriska forskarseminarier, ett på våren och ett på hösten. En stor del
av berörd personal från museet har varit engagerade i mötena och det aktiva kunskapsutbytet
har inspirerat till en del egna forskningsinitiativ,
inte minst Robert Herpais upptäckter kring SJ:s
första lokomotiv, Titan och Ajax, som han redogör för i Sidospår 412010. Förhoppningsvis kan
den populariserade forskningen också leda till
nya bokprojekt.
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Det finns alltid efterfrågan på utlån av föremål
och i bland blir det extra ljus på dem, som rekvisita som lånats ut till TV-inspelningen Gömda
rum och föreställningen I hetaste laget på Oscarsteatern. Det framgår kanske inte alltid så tydligt
var de kommer från men förmedlingsvärdet ska
inte underskattas.
Lån av fordon blir mer spektakulära och i år
har två av våra klenoder varit i väg utom landet.
Först ut var kungavagnen Ao3 2904 som ingick i
den troligen största tillfälliga satsning som gjorts
på ett järnvägsmuseum, utställningen Royal Class
på Spoorwegmuseum i holländska Utrecht. Museet hade lyckats skrapa ihop kungliga vagnar
från stora delar av Europa: Belgien, Danmark,
Irland, Portugal, Storbritannien och ÖsterrikeUngern samt dessutom kejserliga utensilier från
Finland och Tyskland. Utställningen invigdes
den 14 april av drottning Beatrix vars vagn som
kungahuset använder i dag ställdes mitt emot vår
vagn i utställningen. Där blev den dock inte kvar
många dagar då askmolnet från Eyjafjallajökul
över Europa tvingade drottningen kvar på marken och tåg var enda alternativet för henne att
vara med vid firandet av drottning Margarethes
70-årsdag i Köpenhamn. Själv fick jag också en
oönskad tågupplevelse för hemresan från invigningen som annars skulle ha gjorts med flyg.
Nattågen såldes slut i ett nafs så för mig återstod ett hopplock av sträckor som bland annat
innefattade fyra timmars uppehåll mellan 23.50
och 03.50 i Duisburg på en station där allt var
stängt.
I slutet av juli var det dags för repliken av Novel-ty att bege sig till en annan del av Tyskland
och jubileumsutställningen Adler, Rocket & Co
på DB Museum i Ni.irnberg. I oktober var Novelty hemma igen och då mer besedd än något
år tidigare.
Bland nyinkomna föremål förtjänar att nämnas urverket till stationsklockan i Hennan som
överlevt tack vare en tidigare hyresgäst i stationshuset. Uret har konserverats och vi hyser
gott hopp om att det ska kunna fungera på sin
ursprungliga plats. Från det nedlagda Banverket
har vi tagit hand om bland annat verktyg, arbetskläder och minnesgåvor. Registreringen har koncentrerats till konstsamlingen och det har fört
det goda med sig att vi inte bara har fatt bättre
koll på konsten utan konserveringsåtgärder har
också utförts på vissa verk liksom att ett betyd-

Den svenska kungavagn.en tillbringade sommaren på
järnvägsmuseet i holländska Utrecht i utställningen,
Royal Class, tillsammans med systervagnar.från Europa,
bland andra drottning Beatrix vagn, som stod mitt emot
på andra sidan plattformen. Foto Spoorwegmuseum,
Utrecht.
Museets replik av Braithwaites och Ericssons Novelcy
fick ovanligt många åskådare under höstens jubileumsutställning, Rocket, Adler & Co, på DE Museum i
Nurnberg. Foto Siegfried Nörenberg.

ligt bättre fönvaringssystem med lodräta galler
har·installerats.
Förvaringen. av, våra samlingar är en ständig
oro. Under de värsta sensommarregnen ställdes
de.era på sin S.f?©..ts när det genom taken bokstavligen forsade in vatten på och vid våra samlingar. Personalens vårdåtgärder blev av grövsta
slag:att med presenningar och plast skydda det
mest utsatta. En ,hel del har fått flyttas runt och
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Snickeriet vid restaureringsverkstaden på Nynäs i Gävle har fatt sig en rejäl ansiktslyftning Foto Robert Herpai.

självklart har produktiviteten påverkats av detta.
Fastighetsägaren hann påbörja reparationsarbeten av taken lagom till den värsta novembersnön
i mannaminne men det ser ut som att vi har fått
tillfällig sinnesfrid.
Riktigt bra blev det ändå med de planerade
investeringarna som gjordes färdigt i Nynäsverkstaden i Gävle med helt nytt snickeri samt ny
belysning och nödutgångar i stora hallen. Nu
kan och far vi ta in grupper igen i lokalen. Museiverksamheten har också fatt tillgång till den
tillhörande kontorsbyggnaden på Nynäs. Investeringar påbörjades under 2010 för kontor för
personalen som arbetar på Nynäs liksom Järnvägsmusei Vänners digitaliseringsprojekt.
Personalen på Nynäs som huvudsakligen bestått avThom Olofsson och Stefan Carlsson passerade en tröskel på restaurangvagnen Ro2 2702.
Stommen blev i stort sett färdig och de har tillsammans med inhyrda snickare kunnat koncentrera sig på återmontering och nytillverkning. Än
är det dock långt till färdigdatum. Parallellt med
de arbetena har därför restaureringen återupptagits av en tredjeklassvagn till Årgångståget, Co8d
3137. En mycket skicklig svetsare har också anlitats för lagningar av förstaklassvagnen, Bo5b
2961, som därmed också kommit tillbaka in i
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restaureringsprojektet. Vi räknar med att en vagn
per år från och med 2011 ska kunna färdigställas.
När det gäller underhållet av trafikfordon så har
tub byten på våra B-lok visat sig vara nödvändiga.
Vår personalstyrka har fram till slutet av året varit decimerad men å andra sidan har vi haft god
hjälp av Järnvägsmusei Vänner i Herrljunga, i
deras fall på B 1135. I Gävle har Staffan Källström kämpat med B 1108. DieselloketT41 204
fick en stor motorrenovering hos Svensk Tågkraft
AB . Underhållet som bedrivs i Ängelholm under
Martin Öhlins ledning har också åtminstone tillfälligt säkrats genom att vi nu helt och på egen
bekostnad disponerar verkstadshallen i anslutning till den publika delen. Förutom underhållet
av ångloket E 902 har också arbeten gjorts där på
personvagnen för lokaltåg, Col3 2823. Genom
att vi hyrt verkstaden från Järnvägsskolan har vi
samtidigt fatt tillgång till fler kontor för personalen i en annan del av byggnaden.
När det gäller fordon är nog annars det mest
anmärkningsvärda att ett gallringsbeslut är fattat
för 18 5 fordon. Bara för att en samling är världens
största behöver den inte vara världens bästa. Det
sistnämnda ska vi fortsätta att sträva mot och då
måste kvaliteten värnas och långsiktiga möjligheter att förvalta det värdefulla arvet. Gallringen

har i princip omfattat dubbletter och sådant som
finns bevarat på andra håll. Dessutom är avsikten
att depositioner ska kunna överlåtas till föreningar och museer som skött vård och underhåll
under en längre tid. Det allra mesta kommer att
erbjudas till försäljning under 2011 så att inget
ska behöva gå till skrot utan att möjligheten till
bevarande har utretts. Jag tror samtidigt att ingen
skulle bli förtvivlad om allt, förutom depositionerna, faktiskt skrotades. Intäkter från gallring
och skrotning ska finansiera en och en halv tjänst
under 2011 för hanteringen, liksom i bästa fall
täcka en del av de underskott som uppkommit
i verksamheten i brist på tillräckliga ekonomiska
anslag. Två beredskapsskjul, eller lokhus, i Sandträsk respektive Bastuträsk, har också avvecklats
under året och överlåti_ts på järnvägsmuseiförenmgar.
Även om vi arbetar intensivt med avveckling
ska vi naturligtvis också se till att samlingen fortsättningsvis är representativ. Genom byte med
IBAB mot ett T43-lok, sparat för reservdelar,
har museet tillförts motorvagnen Yl 1343, tillverkad 1980. Vagnen har både Fiat-motorer och
mycket av den ursprungliga inredningen bevarad och representerar således 30 års användning
då den utvändigt naturligtvis är målad i IBAB:s
färger. Huruvida den ska återställas till ett tidigt

utförande kan alltid diskuteras. Tillsvidare kommer inget att göras åt den, då den behöver både
motor- och boggirevision. Om någon undrar så
är tillgången på reservdelar till T 43 fortfarande
mycket god.
Från den kulturhistoriskt välbevarade Inlandsbanan är det inte geografiskt så långt till den helt
moderna Botniabanan, Umeå-Örnsköldsvik. Så
anser man i alla fall inte i denna del av Sverige.
Man kan väl också säga att Inlandsbanan, som
invigdes 1937, var den närmast föregående större
järnväg som öppnades innan Botniabanan invigdes i augusti 2010 (som återges på sidan 65) .
Sveriges Järnvägsmuseum genomförde en dokumentation av invigningen och Katarina Sandberg
har skrivit en artikel om den för Samdok-Forum
2010/2. Botniabanan AB har lämnat dokumentation om projektet till museet men vi har också
tagit emot en hel del föremål som tagits fram i
samband med invigningen, som programblad,
menyer, biljetter och profilkläder. Sättet att förrätta en järnvägsinvigning är sig tämligen likt
efter dryga 70 år.

Publik och Trafik
Ett första steg mot en målstyrd organisation togs
i och med att trafik och utåtriktad verksamhet
samlades som ett verksamhetsområde med Hen-

Mycket folk vid invigningen av Botniabanan. Sveriges järnvägsmuseum dokumenterade. Foto Katarina Sandberg.
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Stopp på linjen for museets tåg med 250 kollegor från Trafikverket i Jönköping. Det blir både evakuering och studiebesök på Rapidloket, en lektion i järnväg for fore detta vägverksanställda. Foto Kerstin Eriksson.

rik Reuterdahl som ansvarig. Ett av hans första
uppdrag var att ta fram föreskrifter och en fungerande bemanning for ett nytt trafiktillstånd for
museet inom Trafikverket. Transportstyrelsen
medgav detta i god tid inför Trafikverkets bildande och under 2010 var museet verkets enda
trafikutövare.
Vid ett tillfälle fick vi också uppdraget att utföra en direkt transport for Trafikverkets personal i Jönköping till en så kallad värdregiondag
i Kristianstad for all personal i region syd. För
ändamålet användes fordonen som brukar gå
i Årgångståget. En tragisk olycka på sträckan,
strax före vårt tåg, medförde evakuering från
tåget for vidarefärd med inhyrda bussar och vår
personals trafiksäkerhetsmässiga och pedagogiska färdigheter kom till prövning. Större delen av
kollegorna i Jönköping kommer från före detta
Vägverket och det var en imponerad skara som
fick en lektion i järnvägens verklighet och som på
hemvägen fick njuta av tågets komfort, kvalitet
och historiska aura.
I samarbete med Trafikverket Kommunikation och Ockelbo kommun körde vi Årgångståget några turer mellan Gävle och Ockelbo på
bröllopsdagen for kronprinsessan Victoria och
Ockelbosonen, Daniel, som blev prins denna
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dag. Det hade gett ett bättre utfall for vår del
att köra Gävle-Stockholm som vi hade tänkt
men vi prioriterade samarbetet regionalt och
inom Trafikverket. Tågen hade endast 250 resande men desto fler kom till ett uppställt ångtåg med information om museet och Trafikverket vid Ockelbo station. Årgångstågets iderike
hovmästare, Mårten Duner, lyckades också med
bedriften att nästla sig in i det från Ockelbo direktsända Melodikrysset med en radiokaka från
tågets servering. Det resulterade i en intervju i
direktsändning och lysande reklam for museet
och Årgångståget. Månens recept på radiokaka
ligger i skrivande stund fortfarande kvar på Melodikryssets hemsida, till och med på öppningssidan.
Årgångståget kördes annars mellan Stockholm
och Gävle till de större arrangemangen och tåget
kom även till användning for en resa for myndigheten Statens haverikommission från Stockholm
till Göteborg. Typiskt med en sådan kund ombord drabbades vi av lokskada men resenärerna
märkte inget av detta tack vare goda förberedelser
och rådigt ingripande från museets trafikpersonal. Kunden var mycket nöjd vid framkomsten
och öste beröm över oss även om den mottogs
med skräckblandad förtjusning.

En tapper skara
från Sveriges Järnvägsmuseum avbröt sin julledighet
for att röja spår åt
Trafikverket. Foto
Henrik Reuterdahl.
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Åter till heders

Året avslutades med ett åtagande för Trafikverket som samtidigt blev vårt hittills största mediegenomslag. En sällsynt snörik och kall november följdes av vargavinter i december som
kulminerade med riktiga snöoväder kring julhelgen. Alla resurser som kunde finnas tillgängliga behövde mobiliseras. Museets resurser hade
blivit lite kända i samband med en utställning
om snö och järnväg så frågan ställdes på juldagens morgon till Henrik Reuterdahl om vad vi
kunde göra. Snart var ett tåg med dubbla Dalok och fem medarbetare på väg från Gävle till
Småland för att röja sidospår. Självklart var vi
förberedda på att detta skulle uppmärksammas
av media och för ovanlighetens skull fanns en
oro att det kunde bli förlöjligande av oss och
framför allt Trafikverket. Dessbättre satte det
första lokala TV-reportaget mönster för det som
skulle komma i all större riksmedia och även i
utländsk press. Museets gamla trotjänare - den
rullande materielen - ingav förtroende liksom
personalen som framställdes som rena räddningstj änsten. Våra insatser ska inte överdrivas
men vi visade prov på en lojalitet till järnvägssystemet som säkerligen imponerade både utåt
och internt i Trafikverket. Vem kunde för övrigt tro att de, av många järnvägsintresserade,
förbisedda Da-loken skulle bli sådana kändisar
att litterat skulle bli ett begrepp bland journalister?

Insatsen med snöröjning hade alltså föregåtts
av en tillfällig utställning som kommit till stånd
genom samarbete inom Trafikverket. Utställningen, Oj, det snöar, öppnades samtidigt i Gävle och
Ängelholm, med den enda skillnaden att i Gävle
visades en snöslunga och i Ängelholm en så kallad
tenderplog. lnvigare i Gävle var chefen for Trafikverket Trafik, Björn Östlund, och i Ängelholm
sköttes detta av Trafikverkets regionchef i syd,
Lennart Andersson med hjälp av stjärnmeteorologen emeritus, John Pohlman. Samma dag körde
vi också Luciatåg. För första gången körde vi ångtåg på båda våra arenor samma dag och dessutom
med egen personal, ett litet styrkebesked.
Utställningen, Oj det snöar, invigdes i Angelholm av
Trafikverkets regionchef, Lennart Andersson, och meteorologen John Pohlman. Foto Kerstin Eriksson.
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Den pensionerade banvakten, Folke Olofison, berättade for sommarens besökare om banvaktarfamiijens liv och vedermödor. Foto Anna Toräng.
Uthuset till banvaktarstugan fylldes med allergivänliga djur, vilket blev en uppskattad lekplats for de yngre besökarna. Foto Anna Nygren.
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Publik verksamhet Gävle
I avvaktan på lyftet för utställningen så blev 2010
ännu ett år med arrangemang och med mer skådespelande av ännu fler. Centralgestalten i det arbetet var naturligtvis vår skådespelande "storyteller", Peter Iller eller gubben Olofsson, som blev
hans mest återkommande alter ego under året.
Under sportlovet var han dock tågrånare på en
ångtågspendel mellan Gävle central och museet.
Dagens unga blir inte särskild rädda för skurkar
i gamla kläder och leksakspistoler, men för säkerhets skull fanns rådiga och räddande kvinnor
ombord så varje rån slutade med att boven hamnade i en snödriva. Betydligt fredligare var sommararrangemanget som stod färdigt till en familjedag i maj där banvaktarstugan och framför allt
dess uthus levandegjorts med allergivänliga djur
- snidade i massivt trä - och en banvaktarfamilj
med skådespelande medarbetare, framför allt den
pensionerade banvakten, Folke Olofsson, som
en folkkär figur. Höstlovets skådespelande stod
elever vid Vasaskolans teaterlinje för. Med manus
och regi av Peter Iller framförde de ett skådespel
som samtidigt var en skattjakt och ett samspel
med den i huvudsak unga publiken. jakten på
den forsvunna jettyn spelades för utsålda hus.
Verksamheten med tillfälliga utställningar
vände sig detta år främst till ungdomar. Jan
J örnmarks utställning, Övergivna platser, som
tidigare visats i Ängelholm, uppdaterades med
järnvägsmiljöer och platser med anknytning till
Gävle. Ett annat objekt som kom in från kylan
var den kraftigt förfallna, men en gång så ståtliga,
andraklass salongsvagnen Bo5 2287 från 1915.
Vagnen som i sitt miserabla skick var skrotningsbeslutad fick i elfte timmen en roll som skjutit
upp dess slutliga öde. Vad är väl denna vagn om
inte en övergiven plats som uppenbarligen skapar
en del fascination. Många unga följer Jörnmarks
utställningar och framför allt hans hemsida som
är oerhört populär. Vi kunde också konstatera
en uppenbar föryngring bland besökarna. Några
av dem hängde till och med på låset den första
öppningsdagen.
Årets andra utställning gjordes till och med av
ungdomar. På uppdrag av museets programansvariga i Gävle, Anna Toräng, och en liten budget, skapade gymnasieelever på Borgarskolans
medielinje den föränderliga utställningen Restid.
Ungdomarna har med stöd från lärare och museet skött allting själva och nyinvigningar kan

Utställningen Restid p roducerades av elever på gymnasieskolans medieprogram. Foto Mikael Dunker.

komma med jämna mellanrum. I december invigdes slutligen utställningen Oj det snöar som
nämndes ovan.
Årets museidag ägnades åt Gävles gömda spår.
Rälsbussturer erbjöds till Korsnäs pappers- och
kartongbruk, Gävle hamn och gasklockeområdet
som blivit kulturcentrum. Med ombord fanns ciceroner som kunde berätta mer om resmålen, ett
lyckat samarbete med externa samarbetspartners.
Självklart lockar inte ett sådant utbud enorma
skaror av järnvägsvänner men det lokala intresset
var desto större. Samtidigt är det även för den
inbitne entusiasten spännande med ovanliga
bansnuttar och annorlunda resmål.
M useidagen lockade i vart fall 2 300 besökare.
Ett fullsatt Årgångståg gick från Stockholm tur
och retur, vilket det också gjorde en månad senare till Modelltåg 10. Evenemanget har blivit
en viktig tradition för oss och en uppskattad
mötesplats för landets modelljärnvägsrallare.
Järnvägsmusei vänner drar det tunga lasset, som
vanligt med Anders Larsson och Lennart Lundgren i spetsen. I år vidgades dessutom perspektiven med ett antal workshops med mer allmänt
modellbyggarperspektiv. Till det bidrog inte
minst vår egen Christina Engström som tillsammans med museivännernas Bengt Lindberg lärde
ut tips och metoder till många som inte visste
om att de var som gjorda för modellbygge, inte
minst många kvinnliga besökare. Att skapa är roligt och det är helt enkelt en mänsklig egenskap.
Det är nog knepet för modelljärnvägshobbyns
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Museidag på
Sveriges Järnvägsmuseum kan vara
en uttröttande
upplevelse. Foto
RolfSten.

överlevnad att hitta andra infallsvinklar än själva
järnvägen.
Konjunkturuppgången blev märkbar då antalet externa specialarrangemang som dalat under
några år blev fler än på länge. Bland kunderna
kan särskilt nämnas Gavlegårdarna, Balfour
Beatty och HSB. De båda senare besökte oss
med egna tåg. Vid ett annat tillfälle invaderades
museet av veteranbilar då Gävle Motorhistoriska
förlade målgången för årets mörkerrally hos oss.
Ett 70-tal vackra ekipage kunde avnjutas av dem
med mörkerseendet i behåll.
Det är viktigt att komma ihåg att vi måste jobba med våra olika målgrupper även om detta mer
än kanske något annat varit barnens och ungdomarnas år i Gävle. Ett 30-tal barnkalas minner
också om detta, inte minst hos berörd personal.
Ett litet tecken är också årets mest sålda produkt
i butiken, en lysande nyckelring, som sålts i 1147
exemplar. Besökssiffran i Gävle blev 43 690, vilket är det tredje bästa någonsin undantaget jubileumsåret 2006.

Publik verksamhet i Ängelholm
I Ängelholm slog vi besöksrekord för femte året
i rad. Besöksiffran för 2010 uppgick till hela
45 407 personer. Det innebär att vi sammantaget på våra arenor också slog besöksrekord.
En bidragande faktor till de fina siffrorna var
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dieseldagarna 14-15 maj . Det jättelika arrangemanget blev vårt näst största efter TÅG 150.
Ett tjugotal lokomotiv, ett 50-tal tågrörelser ute
på linjen runt Ängelholm och över 60 funktionärer gav nästan 7000 besökare på två dagar,
trots ett envist vårregn under den andra dagen.
Vi hade förhoppningar om ett stort utländskt
deltagande men det internationella inslaget
stannade vid våra pålitliga grannar från Norsk
Jernbanemuseum och Danmarks Jernbanemuseum. Stor uppskattning rönte det inhyrda makadamtåget från lnfranord (före detta Banverket
Produktion) som var ett rent <liggartåg. Blandningen mellan resandetåg för allmänheten och
spektakulära tågsammansättningar visade sig
fungera, i alla fall att döma av de kommentarer vi har fått från specialintresserade. Populära
bland alla målgrupper var även motorvisning,
lokkörning och diesellokskonsert på området.
Mörkerfotografering vände sig till en smalare
kundgrupp men ändå stod närmare 250 betalande fotografer, i princip uteslutande manliga
järnvägsentusiaster, på plats för att dokumentera de vackra dieseldamerna.
På tal om enkönat så passade vi, den första
dieseldagen, på att öppna utställningen, Kvinnors uppfinningar, inlånad från Tekniska museet
och något förbättrad med skånska inslag genom
vår pedagog Annette Tomasson och ett antal

Dieseldagar i
Angelholm. Mörkerfotografering
av gäster från de
norska och danska
järnvägsmuseerna.

Museets T42-lok
med inlånade makadamvagnar från
Infranord AB.

Henrik Reuterdahl, projektledare
och Sten Holm,
fordonsansvarig,
hade bråda men
roliga dagar.

Samtliga foton
från Dieseldagarna
i Angelholm Siegfried Nörenberg.
17 1

Roland B. Pettersson med ett
av sina ånglok på
miniatyrjärnvägen
i Angelholm. Foto
MaiKurdve.

kvinnliga uppfinnare. Utställningen invigdes av
det kvinnliga kommunalrådet i Ängelholm, Åsa
Herbst. På så vis skapades ändå någon form av
genusbalans i utbudet. Miljöbalansen rubbades
kanske ett par dagar men för att kompensera klimatet för detta köpte vi så kallade utsläppsrätter
av Naturskyddsföreningen. Det gav oss också en
än mer sympatisk bild av dieseldagarna i den rikliga mediefloran.
Relationen med media är viktig och utmärkta
pressmeddelanden signerade Krister Månsson
har under hela året varit en viktig framgångsfaktor och resulterat i välskrivna artiklar och fyndiga rubriker. Efter jullovets tomteräkning och
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julgransomröstning som drog många helglediga
skaldade Helsingborgs Dagblad "Granna granar
lockar varenda kotte". Under sportlovet i Ängelholm kunde den som ville leka artist på museet i
aktiviteten Tag plats! På scenen under det att man
kunde njuta av sin egen framtoning via en videokanon.
En lika enkel som uppskattad ide som genomfördes av Ursula Lindgren Gey gav både många
leklystna och bra lokalpress, den här gången
bland annat rubriken "Platsbiljett på scen för alla
som vill". Eller vad sägs om "Ångloket släpptes
ut ur museet" efter påsklovsavslutningen med
det så kallade Tågsläpp, som genomfördes i sam-

arbete med den ideella järnvägsbranschen. Vårt
lok i Ängelholm, E 902 fick anledning att visa
upp sig.
Nästa gång blev det till och med TV när Dick
Harrison agerade lokförare vid inspelningen av
ett avsnitt av Sveriges historia för TV4. Påsklovet kunde annars ägnas åt att leta gömda ägg i
museet. En tillfällig fotoutställning av Krister
Engström, Stationshus i Sverige, öppnades också
lagom till påsklovet. Samtliga lovaktiviteter drog
runt 2000 besökare.
Miniatyrjärnvägen besöktes av ett antal ångtåg
under en familjedag i museiparken i juni. Där
uppenbarade sig även Pettson och Findus, som
blivit återkommande inslag i Ängelholm. Under
sommaren genomfördes sedvanlig dressincykling
i samarbete med Föreningen Veteranjärnvägen
från Klippan. I Klippan var också öppet hus när
vår järnvägshistoriker, Lars Olov Karlsson, delade med sig av sina kunskaper om Pyttebanans
(Ängelholm-Klippan) spår under den rikstäckande kulturarvsdagen i september.
Samma dag gjorde för övrigt Järnvägsmusei vänners ordförande, Rolf Sten, en motsvarande insats i en resa i spåren efter DONJ:s
(Dala-Ockelbo-Norrsundet) hjulspår, i samarbete med Jädraås-Tallås Järnväg. Samarbetet
med den ideella sektorn är nödvändig för oss
och kulturarvsdagen 20 I O var goda exempel på
det . .Årets seminarium för den ideella järnvägsbranschen hölls för första gången i Ängelholm.
Dagen innan Tågsläpp diskuterades bland annat
trafiksäkerhet, uppdatering av bevarandeplanen
och marknadsföring.
Under höstlovet var det sedvanlig spökjakt
men dessutom visades 36 samlingar i en tillfällig
utställning, som blev så uppskattad att den fick
så stå kvar även efter lovet. Efter snöutställning
och luciatåg var det så dags för besökarna att
räkna tomtar och titta på julgranar igen och så
har ett år gått i den publika verksamheten.

Några utblickar
Sveriges Järnvägsmuseum stod värd för årets
nordiska järnvägsmuseimöte. Platsen för detta
var Gävle och temat var "Vad far vi använda våra
arenor till?" Var går gränsen för våra aktiviteter?
Kan och far vi styras av kortsiktiga vinningar eller egenintressen, eller kan det å andra sidan vara
så att vi måste öppna oss för nya perspektiv för
att vara intressanta genom 2000-talet? Helt klart

har vår publika verksamhet antagit nya former
de senaste tio åren. Själva har vi haft cabaret och
teater ombord på tåg, mat och musikteman och
konserter. Ska vi skämmas eller vara stolta över
det? Vårt uppdrag är, utöver att samla och veta,
att sprida kunskap om järnvägens historia till så
många som möjligt. Det lustfyllda har alltid varit
ett medel att nå de målen men gränsdragningen
blir allt svårare.
Det nordiska mötets deltagare utsattes för ett
dilemma när ett scenario spelades upp att museet
fatt uppdraget av en svensk TV-kanal att stå för
dokusåpan Big brother på ett av våra tåg. Belöningen skulle vara ett helrenoverat tåg och stor final på museet i Gävle. Den första överraskningen
var att mer än hälften av mötesdeltagarna först
trodde att det var sant. Den andra överraskningen var att efter diskussion i grupperna så tyckte
de flesta att det visst skulle kunna genomföras
med ett antal modifieringar av ursprungsiden.
Jag tror inte att vi kommer att ställas inför valet
men diskussionerna var mer intensiva än jag kan
minnas från något liknande möte.
Jag har haft kvar mitt uppdrag som sekreterare i IATM (International Association of
Transport and Communications Museums)
och jag har även kvarstått i styrelsen för Riksförbundet Sveriges Museer, bland annat som
förbundets representant i juryn för Årets museum. Jag har därför haft anledning att se mig
runt bland både inhemska och utländska museer. Det är ganska tydligt att det är en förnyelseprocess på gång runt omkring oss. De som är
framgångsrika ställer nya frågor, de hittar nya
samarbetsformer och de använder nya media.
En störtad DC3 väcker mer intresse än en hel
flygsamling. Sponsring som var fult i museisektorn under slutet av 1900-talet är numera en
självklarhet och något som allmänt anses högst
eftersträvansvärt. Se bara på Historiska museets
samarbete med TV4 och projektet Den svenska
historien. Av museerna förväntas nu inte bara
modern teknik i utställningarna utan kommunaktionen på hemsidan bör omfatta både
bloggar, chatt, facebook och twitter och dessutom ska samlingarna vara sökbara. Nyckelord
är dialog och vända perspektiv.
Om ett Transport Science Center är lösningen
för oss vet jag inte men att kombinera bevarandet av kulturarvet med kravet på modern och
framgångsrik publik verksamhet är en allt större
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utmaning. Ska vi fortsätta att slå besöksrekord så
måste vi vara beredda på förändring, annars kan
det bli en snabb resa åt andra hållet och den vill
vi inte ta. Först måste vi fa förutsättningar för att
genomföra dem. Det hoppas jag få anledning att
återkomma till.
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Vår version av Luciatåg i Angelholm. Ett av många
arrangemang som väckt medias intresse. Foto Krister
Månsson.

Stickspår
Svenskbybornas hemforsling
I Spår 2009 trycktes en redogörelse för hur
svenskbyborna 1929 överfördes till Sverige från
sin by i Ukraina. Bland de svenskar som var med
på tågresan fanns två SJ-tjänstemän, rapportens
anonyma författare och stationsskrivare Martin
Tengbom från Malmö.
Det framkom i efterhand att Tengbom hade
dokumenterat resan för egen del och att hans
material numera fanns hos sonen Börje Tengbom, som även han arbetat vid järnvägen och

sedan mer än ett halvsekel är aktiv inom järnvägshobbyn i Skåne.
Börje Tengbom har välvilligt lånat ut faderns
pärm med dess inklistrade fotografier (egna och
andras), tidningsurklipp med mera. De nya bilderna har skannats och finns nu på Sveriges Järnvägsmuseum. Vi återger här ett foto från Sassnitz
där en av mellankrigstidens och den tidiga efterkrigstidens mest kända svenskar, Sven Jerring,
figurerar.
GS

Foto Otto Ohm, M almö.
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Medverkande i årsboken
Ulf Diehl är apotekare, bland mycket annat välkänd inom järnvägsvärlden som
mångårig medutgivare av standardverket Svenska lok och motorvagnar.
Curt Freden, pensionerad geolog och allmänt intresserad av järnvägshistoria.
Ragnar Höjer var hamnchef i Göteborg
Sven Lindblom är journalist i Örnsköldsvik och har på Botniabanans uppdrag följt
och beskrivit projektet från dess start.
Björn Linn, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, forskar också i bil-,
lokomotiv- och designhistoria.
Ada Makinson var dotter till Alexander Woodlands Makinson, en av HNJ :s ursprungliga entreprenörer.

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

Erik V. Pedersen arbetade vid DSB 1956-2001 med slutbefattning som trafikkontrollör. Även på fritiden har järn- och spårvägar varit ett stort intresse. Han har
skrivit många artiklar om både modell- och fullskalebanor.

]im Rees är en av Englands experter på de riktigt gamla ångloken och har vair med
och byggt flera repliker. Han har arbetat på National Railway Museum i York men
är framförallt aktiv på friluftsmuseet Beamish.

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.
Lars T Stenson är fil. mag. i bland annat historia och pensionerad gymnasieskolledare. Är intresserad av teknikhistoria, främst järnvägar och i synnerhet NKlJ.
Medarbetar i diverse tidskrifter inom ämnesområdet och har skrivit boken NKL]
- texter och bilder.
Erik Sundström är också med i Spårredaktionen. Han är civilingenjör med ett
mångårigt och mångsidigt järnvägshistoriskt författarskap.

Stig Svallhammar är docent i kulturgeografi och forskar i transporter. Han har en
yrkesmässig bakgrund med järnvägar och kollektivtrafik.
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