


SPÅR2012 
Årsbok utgiven av 

Sveriges Järnvägsniuseuni 
och 

Järnvägsniusei Vänner 



Årsboken Spår utsändes till medlemmarna av Järnvägsmusei Vänner. Redaktionen 
tar gärna emot kommentarer till bokens artiklar (som kan publiceras under rubri
ken "Stickspår") och bidrag till kommande årgångar under adress 
Spår, Sveriges Järnvägsmuseum, Box 407, 801 05 GÄVLE. 
info@jvmv.se 

Redaktion 

Johan Bergkvist 
Christina Engström 
Robert Herpai 
Lars Olov Karlsson 
RobertSjöö 
Rolf Sten 
Erik Sundström 

Omslagsbilder: 

järnvägarnas parker och trädgårdar är ett ämne i årets Spår. Det handlar mest om verk
samheten vid Statens järnvägar, men även de enskilda järnvägarna kommer med på ett 
hörn, bland annat med den vackra ritning som återger ett fors/ag till parkanläggn,ing 
vid Norrköpings östra station på Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnvägar. 

Baksidan: Bilden .från Norrköping Ö, tagen runt det forra sekelskiftet, visar hur utkastet 
ovan kom att utforas i praktiken. Man kan tydligt ana den foreslagna bladgruppen i 
mitten, diverse parkträd, perenna blomstersängar och gångarnas orientering. Gräset 
hölls i schack med lie - notera volmen. På bilden syns även en del av NSV]:s vagnpark 
med bland annat några sommarvagnar. Foto John Fröberg, NS. 

Om annat inte anges tillhör återgivna bilder 
Sveriges Järnvägsmuseum. Bilder ur Nybergska 
samlingen på museet markeras NS. 

© Författarna 
Teknisk redigering: Anders Lundquist 
Tryck: Norra Skåne Offset, Hässleholm 2012 
ISSN 0283-6484 



Innehåll 

Gunnar Sandin (1940-2012) 4 

Erik Sundström 
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1912? 7 

Teknisk-ekonomisk redogörelse för statsbanan ]ärna-Norrköping 13 

Kenneth Landgren 
"Nya'' Forsmobron 100 år 56 

Svante Forsteus 
Limmareds glasbruks järnväg - Oxabanan 60 

Gunnar Sandin 
Tågposten - en hobbytidning värd att beakta 73 

Erik Sundström 
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1862? 77 

Björn Edman 
Banvakter och stationsföreståndare vid Kalmar-Berga järnväg 79 

Anders Olsson 
Vad hände vid Sveriges järnvägar 1962? 86 

Erik Sundström 
Bessemer, Göransson, hjulringar och Sandvik 93 

Johan Bergkvist 
Järnvägarnas parker och trädgårdar - en historisk återblick 103 

Gunnar Sandin 
Järnvägen som aldrig kom 127 

RobertSjöö 
Sveriges Järnvägsmuseum - i med- och motgång 145 

Medverkande i årsboken 158 



Gunnar Sandin (1940-2012) 

Vår vän och mångårige medarbetare i Spårredak
tionen avled den 31 mars i år. 

Gunnar var en tongivande tystnad i redaktionen 
som med sitt ödmjuka sätt gav sitt bidrag. Han var 
inte den som tog plats och inte heller skrädde med 
ord. Det var många tillfällen som vi undrade om 
vi skulle fa ihop ett Spår "lika volymmässigt" som 
tidigare år. Har vi något? Efter genomgång av de 
olika bidragen som stod till buds saknades det of
tast bidrag för att fa till det. Vi skulle ha haft något 
större, någon huvudartikel. Han lät oss andra sitta 
och våndas och vända på allt och fundera än hit 
än dit till dess "intet återstod" - då och inte förr 
kunde han komma med kommentaren: 

- "Ja, men jag har nog något litet bidrag." 
"Jaaa!!!" kände vi andra i redaktionen utan att 

gasta det ur oss. Vad och hur många sidor? 
- "Det kan nog tänkas bli en 40 sidor." 
Lättnaden vi kände var påtaglig. Vi fick en ar

tikel som var stor och välskriven. 
Just så var han vår Gunnar. Hade alltid ett ess 

i skjortärmen. 
Det var vid ett tillfälle då han hade ett av sina 

tyngre bidrag till Spår som skulle bli på cirka fyr
tio sidor, som han ödmjukt som vanligt sa att det 
var lite "problem'' med artikeln. "Ja, vad är det 
då?" - "Den blir inte på 40 sidor." "Nähä-och
känslan" kom då, att det var synd. "Jag måste 
begära lite mer uttrymme för det blir nog drygt 
sextio sidor." Glädjen spred sig påtagligt i redak
tionen med en kompilator som ville ha mer ut
rymme. 

Gunnar kom med i redaktionen 1999 och i 
och med det så kom Spår att kvalitetshöjas och 
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fa ett språk av högsta klass och som vi nu vant 
oss vid. Han förekom i Spår tidigare med som 
han uttryckte det, en självpåtagen uppgift, "Ut
kast till järnvägshistorisk bibliografi" - och kom 
att bli honom övermäktig som han skrev redan 
i första utkastet 1988 (Spår 1989). Denna sam
manställning kom att göras fram till och med 
Spår 1999. 

Under åren deltog Gunnar nestorianskt och i 
total ödmjukhet med betydande bidrag till både 
redaktionens arbete och artiklar. Som redaktör 
tvättades och justerades texterna och höjdes 
språkligt, utan att korrekturen skulle ta över. 
Innehållet i artiklarna skulle stå i högt anseende 
vad gäller fakta. Ibland kunde han tycka att kom
pletteringar behövde göras. 

"Här fattas det något", kunde han säga. Dagen 
efter hade han varit nere på Universitetsbibliote
ket i Lund för att kolla en uppgift eller två i en 
bok eller i tidningar från tiden. 

Gunnars insatser för arbetet med Spår, dess 
språk och kvalitet är betydande och det står i vår 
uppgift att förvalta och vidareutveckla den kva
litetshöjning som i och med Gunnars inträde i 
redaktionen kom att bli. 

Under sin sista tid var Gunnar bekymrad för 
hur det skulle gå med Spår. "Vem ska ta över 
och hur, med mera'', var funderingar han hade. 
Hans insatser och bidrag i Spår var det mest 
betydelsefulla arbetet för honom inom hobbyn 
- Spår var hans skötebarn. Därför tillägnar vi 
hela 2012 års Spår hans minne. 

För redaktionkollegorna 
Robert Herpai 



Gunnar myser uppe i ett schweiziskt tvåvåningståg Landquart-Basel i maj 2009. Foto Anders Lundquist. 
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Bron över Skellefteälven vid Slind utmed statsbanan Bastuträsk- Skellefteå. 

Avdelningskontoret i Älvsbyn for banbygget Älvsbyn-Piteå i all sin enkelhet. Ett tippvagnsskrov ligger till vänster. 
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Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1912? 

• Banan från Bastuträsk till Skellefteå och ham
nen vid Kallholmen öppnades något försenad på 
grund av svårigheter med brobygget vid Slind. 
Bygget av en ny bana från Älvsbyn till Piteå hade 
börjat. Där planerade man att prova en ny typ 
av bro vid Sikfors, med stora betongvalv. Den 
var konstruerad av byråingenjören Otto Linton, 
som just hade blivit utnämnd till docent i bro
byggnadslära vid Tekniska Högskolan. 
• Banan från Boden mot finska gränsen hade 
nått Lappträsk och arbetet fortsatte mot Karungi. 
Man kände fortfarande stor tvekan inför kontakt 
med det ryska järnvägsnätet, dit storfursten
dömet Finland hörde. 
• lnlandsbanan fortsatte norrut från Häggenås 
till Ulriksfors med sidobanor från Ulriksfors 
till Strömsund och från Sikås till Hammerdal. 
Sidobanorna motiverades av att samhällena låg 
vid sjöar och inte vid en älv som man kunde 

bygga bro över. Bandelen från Östersund till 
Lugnvik, där man haft en provisorisk anslut
ning till banan mot Storlien ersattes av ett ny
byggt spår. 
• Banan Gällivare-Porjus hade redan 1911 haft 
provisorisk godstrafik, men öppnades nu offici
ellt. Den skulle underlätta bygget av Porjus kraft
verk och tillåta viss industri där, till exempel ett 
elektriskt legeringsverk. Vattenfallstyrelsen hade 
bildats 1909 och köpt bland annat rättigheterna 
till Porjus vattenfall med tanke på en kommande 
elektrifiering av Malmbanan. 
• Asea hade deltagit i försöken att värdera oli
ka typer av växelströmsdrivna lok, men satsade 
nu på en annan nyhet. Tillsammans med Adas 
bildade man Dieselelektriska Vagnaktiebola
get - Deva, där Adas byggde dieselmotorer och 
vagnar, medan Asea svarade för kraftöverföring 
med generator, elmotorer, start- och styrsystem 

Provkörning av Devabolagets vagnar nr 1 och 2. Beställningen hade gjorts av SJ i februari 1911 och vagnarna var 
klara for leverans i maj 1912. Kostnaden var 40 000 kr per styck. 
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Motorvagn,arna kom efter omfattande tester att inforlivas i Sj-s fordonspark efter godkännande forst 1914. Då som 
litt. XI ICFI 1 och 2. De användes i lokaltrafiken mellan Örebro och Hallsberg till och med 1917 Under forsta 
världskrigets drivmedels- och oljebrist ställdes de av och byggdes 1922 om till eldrift. 

I och med byggandet av bibanan till Ljungaverken från ]ohannisberg (strax öster om dåvarande hållplatsen ]ohan
nisbergs mejeri) byggde SJ under året en ny station i ]ohannisberg. 
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JLJ var specialiserade på transport av kemikalier. De första vagnarna hade keramiska krukor for saltsyra, och 1932 
köptes .från Kockums tre vagnar for salpetersyra som hade tjockväggiga tankar av aluminium som inte kunde svetsas 
till underredet utan fick förankras med grova plåtband enligt denna leveransbild Redan i S]'s särtryck nr 77 for 
1914 anges dock en vagn med samma nummer (502003) som tillhörig Krooks Petroleum och Olje AB varför .frågan 
uppkommer om vagnen på bilden är ett nybygge eller ombyggd NS. 

och belysning. Den tidens dieselmotorer hade 
låg effekt i förhållande till vikten, jämfört med 
vad man hade tjugo år senare. De första Deva
vagnarna levererades till SJ 1912 och hade bara 
75 hk motor och tre axlar varav en med elmotor. 
De blev 1922 ombyggda till elmotorvagnar med 
strömavtagare. 
• SJ introducerade en ny godsvagntyp litt. NN4 
med tio meters längd, som också skulle kunna gå 
med löstagbart träkolsskrov med samma volym 
som de redan befintliga träkolsvagnarna med 
denna längd. Samma typ byggdes därefter för 
Gävle- Dalabanan och Nässjö-Oskarshamn, och 
även under Bera år för SJ. 
• Ljungafors järnväg, 2,5 km, öppnades. Den ut
gick från Johannisbergs station på banan Sunds
vall-Ånge och korsade älven till en av Stockholms 
Superfosfat AB nybyggd elektrokemisk fabrik vid 
Ljungaverk. Där producerades syror, klorat och 
andra kemikalier speciellt för cellulosaindustrin. 
Man hade många speciella tankvagnar, och ge
nom att inte vara bispår till SJ utan istället re
gistreras som egen järnväg fick man rätt att själv 
underhålla dem. Vagnarna märktes JLJ. 

• Uppsala-Enköpings järnväg, 43,3 km, öppna
des efter tjugo års diskussioner och utredningar. 
Västeråsbanan SWB hade inte visat något in
tresse, utan intresserade sig bara för trafik till och 
från Stockholm. UEJ ingick därför i Uppsalas 
satsningar på lokala matarbanor, och flera av de 
diskuterade förslagen avsåg en smalspårsbana i 
anslutning till banan Uppsala-Länna. När den 
nu byggdes var den normalspårig, men klenare 
byggd än SWB. Den anslöt till SJ vid Uppsala 
Norra, men persontågen gick på SJ:s spår in till 
Uppsala C. Anslutningen till SWB skedde i En
köping, men ursprungligen hade även Grillby 
diskuterats. 
• Bergslagsbanan öppnade sidobanan Räms
hyttan-Idkerberget, 10 km. Trafiken var malm 
från Idkerbergets gruva, snart därefter också från 
T una-Hästberg. 
• Stockholms stad öppnade ett 3,7 km spår från 
Nyboda till Enskede slakthus. 
• Södra Dalarnes järnväg, SDJ övertog Siljans 
järnväg som hade trafikerats av SDJ som en för
längning från Borlänge till Insjöns hamn. Genom 
att GDJ låtit bygga banan Falun-Rättvik-Mora 
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Till Börringe-Östratorps järnväg levererades från Nohab lok nr 5. Några år framåt innan den forstärktes var spåröver
byggnaden av ångspårvägsstandard for klen och loket fick en tid gå med separat vattentender. Det omnumrerades med 
hänsyn till MYf och IT] 1934 till 51. Bilden är troligen tagen vid lokstallet i Östratorp, det sydligaste i Sverige. NS. 

hade samtrafiken med båtarna på Siljan förlorat 
intresse, och SDJ planerade nu en egen förläng
ning från Insjön till Rättvik. 
• Västeråsbanan SWB hade sedan länge malm
trafik från gruvor i Ludvikatrakten. För snabbare 
utlastning till fartyg lät man bygga en gaveltipp
ningsanordning i Västerås djuphamn, och köpte 
nya treaxliga malmvagnar med gavelluckor. För 
malmtrafiken fanns redan åttakopplade lok som 
egentligen varit avsedda för en bana i Australien, 
men nu behövdes fler stora lok. SWB köpte från 
Nohab lok 64 och 65 litt. M3 med axelanordning 
l 'D-3 och överhettare. Loken ansågs så lämpliga 
att fler av samma typ köptes kommande år. 
• Kalmar järnvägar hade som ett dotterbolag 
börjat bygga en förlängning norrut från Sävsjö
ström förbi Vetlanda till Nässjö, för att inte vara 
beroende av andra bolag som CWJ och WAJ för 
sina förbindelser till Stockholm och andra orter 
norrut. SäNJ hade inte öppnats, men lok och 
vagnar med dess märkning hade levererats under 
året. 
• Börringe-Östratorps järnväg hade en gång 
byggts som en klen ångspårväg, men ingick nu i 
Ystadsbanorna. Inför en kommande förstärkning 
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av spåret köpte man ett större tanklok, men det 
fick till att börja med gå med vatten i en hjälp
tender i stället för lokets sidotankar för att inte 
överskrida det tillåtna axeltrycket. 
• Vid småländska smalspåret öppnade Möns
terås järnväg en del av sin förlängning från Al
sterbro och nådde Kråksmåla, 10 km, men ar
betet fortsatte i riktning mot träindustrierna vid 
Fagerhult. 
• Roslagsbanan hade elektrifierade förortsbanor 
i Djursholm, och planer på göra ett mer samman
hängande nät av dem. Nu öppnades en förläng
ning från Eddavägen till Svalnäs vid Danderyds 
golfbana, 0,8 km. Den västra banan förlängdes 
1928 från Altorp till Svalnäs och Lahäll, och 
1934 lades Eddavägbanans förlängning ned. 
• År 1912 var det Stockholms tur att arran
gera olympiska sommarspel, och man byggde 
då Stockholms stadion vid Valhallavägen. Vissa 
idrottsgrenar måste förläggas utanför Stadion, 
exempelvis maratonloppet som gick på lands
vägen mot Uppsala med vändpunkt vid Sollen
tuna kyrka. Seglingarna lades vid Nynäshamn, 
och Nynäsbanan insåg att det skulle kunna bli 
en avsevärd persontrafik. Kanske skulle den 



fortsätta även efter de olympiska spelen. SNJ 
beställde därför fem stora tredjeklass boggivag
nar från Kalmar Verkstad. De var extra långa, 
något bredare än normalt och hade hela 116 
sittplatser. Väggarna hade teakpanel och hela 
banans namn med gyllne bokstäver. Fönstren 
var ovanligt breda, men det fanns bara toalett i 
ena änden. Tyvärr blev bara två levererade i tid, 
så SNJ hyrde även flera vagnar från SJ. Vagnarna 

gick kvar sålänge SNJ var egen bana. SNJ hade 
ett eget spår på Stockholm C för väntande per
sonvagnar. På 1930-talet gick SNJ delvis över 
till dieseldrift, och vagnarna fick då ångvärmen 
ersatt med små brikettkaminer på långbalken. 
SNJ förstatligades 1957, och eftersom SJ redan 
då bestämt att inte behålla vagnar med träkorg, 
fick de inga SJ-nummer utan skrotades. 

Stockholm-Nynäs järnvägs Co 12, en av fem av samma slag, som beställdes från Kalmar Verkstad infor forväntad 
ökad persontrafik till olympiaseglingarna i Nynäshamn. 12-an, som hade kostat 22 523:-, vägde 28,7 ton, byggdes 
om 1943 (bla. till I 00 sittplatser), skrotades i Nynäshamn 1960. Foto Atelier Ekengren, Nynäshamn i Svjvm. 

'- ,r /; ,:, r~/-., 
Nv.Us:wAMW 
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Följande beskrivning av statsbanebygget Järna
Norrköping är ett av de otryckta och tidigare outgiv
na manuskript av teknisk-ekonomisk karaktär som 
finns i museets bibliotek. I Spår 2009 publicerades 
motsvarande redovisning för Bohusbanan. 

Det är av vikt att även denna kommer till utgivande 
och kännedom. Anledning till dess tillkomst står att 

Nyköping. Utsikt från slottet. 
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läsa i den inledande historiken. I Järnvägsdata med 
trafikplatser, 2009 finns att läsa om banans utveck
ling tiden efter öppnandet. I dag räknas den till Södra 
stambanan. För vidare läsning se Rolph Wegmann 
Getåo/yckan, 1988 och Tommy Eriksson Järnvägen 
)ärna-Nyköping-Norrköping, 1990. 

Robert Herpai 



Teknisk-ekonomisk redogörelse 
för statsbanan }ärna-Norrköping 

Föreliggande redogörelse utgör en överarbet
ning av ett under år 1918 till järnvägsstyrelsen 
inlämnat koncept till "Teknisk-ekonomisk re
dogörelse för statsbanan ]ärna-Norrköping" av 
arbetschefen för nämnda statsbanans byggnad, 
dåvarande majoren Carl Westerman. Överarbet
ningen omfattar såväl text som tabeller. I tabel
lerna förekommande kostnadsuppgifter m. m. 
hänföra sig till den vid 1919 års slut upprättade 
slutliga kostnadsredogörelsen för nämnda stats
banebyggnad. 

Stockholm i december 1939. 
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN 

Bantekniska byrån 

I. Historik 
På grund av den starkt stegrade trafiken å linjen 
Stockholm-Katrineholm framkom i mitten av 
1890-talet tanke på en ny linje, som borde fram
gå från någon station i närheten av Stockholm 
över Nyköping till Norrköping och som således 
samtidigt som vägen söderut väsentligen för
kortades avlastade en stor del av den trafik, som 
då gick över Katrineholm. Den 12 mars 1895 
beslöts vid ett sammanträde inför Kungl. Maj:ts 
befallningshavande i Södermanlands län, varvid 
ombud för de socknar och städer, banan skulle 
beröra, voro närvarande, att undersökning av en 
linje mellan ]ärna station vid västra stambanan 
och Åby station å den östra, skulle verkställas. 
En kommitte tillsattes, som skulle föranstalta om 
denna undersökning samt verka för frågans lyck
liga lösning. Tvenne olika alternativ undersök
tes, men fullständiga planer och kostnadsförslag 
upprättades endast för linjen Järna-Nyköping
Lunda-Norrköping, en sträckning, som seder
mera förordades av de myndigheter, som erhållit 
nådig befallning att yttra sig i ärendet. 

På hemställan av departementschefen avlät 
Kungl. Maj:t till 1907 års riksdag proposition 
om byggandet av en statsbana från Järna station 
å västra stambanan över Vagnhärad och Nykö
ping förbi Lunda till Norrköping under villkor 
om kostnadsfri upplåtelse av mark m.m. 

Den 26 maj 1907 beslöto riksdagens båda 
kamrar i enlighet med utskottets förslag, att 

statsbanan ]ärna-Norrköping skulle komma 
till utförande, och uttalade riksdagen som sin 
bestämda åsikt, att entreprenadsystemet måtte 
komma till användning vid byggnaden. 

Riksdagen uppställde såsom villkor för detta be
slut följande: 

att landsting, kommuner eller enskilda skulle 
utfästa sig att kostnadsfritt för järnvägen upplåta 

dels for all framtid 
all mark till banbyggnaden med därtill höran

de avdikningar, vattenavlopp och parallellvägar, 
all mark för banbevakningsområden, hållplat

ser, bangårdar och vattenstationer med tillhö
rande ledningar, 

genom skogsmark en bredd av 15 meter å var
dera sidan av banans medellinje samt, där arbe
tets beskaffenhet betingade en större bredd, vad 
som i sådant hänseende erfordrades, med all å 
den upplåtna marken växande skog, 

all mark för till följd av järnvägsbyggnaden 
erforderlig anläggning av nya eller omläggning 
av gamla, allmänna eller enskilda vägar, ävensom 
rätt att efter behov i sjöar och vattendrag taga för 
järnvägsbyggnaden och för banans trafikerande 
med mera erforderligt vatten samt att, där om
råde icke ansågos böra för ändamålet förvärvas, 
framdraga och för framtiden underhålla för vat
tentagning erforderlig ledning, 

dels ock under arbetets fartgång 
all för sidoschaktningar, upplag av sten eller 

jord samt sten- eller grustäkter med därtill hö
rande vägar och sidospår, ävensom för vattentag
ning behövlig mark att vid arbetets slut avlämnas 
i då befintligt skick, att upplåtelsen jämväl skall 
innebära förpliktelse att lämna ersättning för 
husflyttningar och olägenheter till följd av för
svårad brukning och förlängda vägar eller andra 
olägenheter av vad namn och beskaffenhet de 
vara månde, som kunna anses härflyta av det ge
nom järnvägens anläggning orsakade intrånget, 

att utan kostnad för staten anskaffa och till 
Järnvägsstyrelsen överlämna alla för erhållandet 
av lagfart å den upplåtna marken erforderliga 
handlingar och kartor, samt 

att, när och var Kungl. Maj :t så prövar nödigt, 
vid banlinjen till i orten gångbart pris tillhanda-
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hålla järnvägsbyggnaden sågtimmer till ett sam
manlagt antal av 200 stycken per kilometer av 
banans längd, 

allt med skyldighet för vederbörande att hålla 
staten skadeslös för vad i ett eller annat avseende 
därutinnan kunde komma att brista. 

Efter det vederbörande utfäst sig uppfylla 
nämnda villkor, kunde arbetenas med banans 
byggande taga sin början. 

Renstakning av linjen påbörjades i juni månad 
1908 och avslutades år 1909. Genom kungörelse 
utlystes delen Järna-Enstaberga på generalentre
prenad. Från entreprenaden skulle undantagas 
dels uppförandet av alla permanenta husbyggna
der, dels leverans av räler och växlar med vissa 
tillbehör samt utrustningsinventarier, dels leve
rans och uppsättning av bangårdsmaskinerier 
och överbyggnader till broar samt av växel- och 
signalsäkerhetsanordningar, dels ock anord
nande av telegrafledning och var därmed sam
manhänger samt fasta signaler. Av de inkomna 
anbuden antogs efter en del jämkningar det, som 
avgivits av Aktiebolaget Skånska Cementgjute
riet och som slutade på en summa av 4 590 000 
kr. jämte särskild ersättning enligt prislista för 
utfyllning av sjunkande bankar, behövliga mark
förstärkningar till förekommande och avhjälpan
de av banksjunkningar samt bortschaktning av 
skärningar eventuellt uppkommande släntskred, 
varvid bestämdes, att den av dessa arbeten för-
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anledda kostnaden för statens prnvägar icke 
finge uppgå till mer än högst 440 000 kronor. 
Entreprenadsumman översteg med omkring en 
halv million kronor den summa, för vilken han
delen hade kunnat byggas, om detta skett genom 
styrelsens egen försorg. Då emellertid riksdagen 
uttalat sin önskan om statsbanebyggnadens ut
förande på entreprenad skulle bidraga till ut
veckling av entreprenadsystemet inom landet, 
tillstyrkte järnvägsstyrelsen Aktiebolaget Skånska 
Cementgjuteriets anbud, vilket antogs av Kungl. 
Maj:t. Terrasseringsarbetena påbörjades hösten 
1909 och fortgingo sedan utan avbrott, så att 
delen }ärna-Nyköping kunde öppnas för allmän 
trafik den 15 december 1913. Banan var då fär
dig ända till Enstaberga, men delen Nyköping
Enstaberga öppnades ej förrän samtidigt med 
den återstående delen av banan. 

När arbetena å delen Enstaberga-Åby skulle 
påbörjas, hade man kommit till den uppfatt
ningen, att generalentreprenaden å delen Järna
Enstaberga icke bidragit till entreprenadsyste
mets utveckling inom landet, utan beslöt Kungl. 
Maj:t, att bansträckan Enstaberga-Åby skulle 
utföras direkt genom järnvägsstyrelsens försorg. 
Terrasseringsarbetena å denna del påbörjades 
hösten 1911 och hade 1914 på våren fortskridit 
så långt, att rälsläggnings- och grusningsarbetena 
då kunde påbörjas. Bandelen Åby-Norrköping 
utfördes även direkt genom järnvägsstyrelsens 
försorg. Den 1 oktober 1915 var banan i sin 



helhet färdig, och delen Nyköping-Norrköping 
öppnades då för allmän trafik. 

Då banan vid 1907 års riksdag beslöts, hade 
kostnaderna för densamma beräknats till 
13 300 000 kronor. Allt efter som arbetet under 
de första åren av byggnadstiden fortskred, visade 
det sig, att denna summa ej skulle förslå till banans 
fullbordande. Härtill bidrog dels att kostnaderna 
för vissa stationer, särskilt Järna och Norrköping, 
visat sig vara otillräckliga på grund av att tågens 
längd alltjämt ökades och spårsystemet därför 
måste göras mera omfattande, dels att en större 
station måst anordnas vid Åby gemensam för 
den gamla stambanan och den nya banan, i stäl
let för som först var tänkt, endast en mindre så
dan i närheten av Åby ensamt för den nya banan, 
dels att genast vid banans öppnande anordning 
vidtogs att i Nyköping överföra trafik mellan den 
nya banan och Oxelösund-Flen-Västmanlands 
järnväg, vilket förut icke varit avsett, dels att det 
ansetts lämpligt att redan vid banans byggande 
anordna stationer å vissa platser, där man tänkt 
sig, att sådana först framdeles skulle anläggas och 
dels slutligen att man genom verkställda noggran
nare borrningar och geologiska undersökningar 
funnit, att större kostnader vore att förutse för 
grundförstärkningar under bankar. 1911 års riks
dag beviljade de härför erforderliga medlen, och 
kostnaderna för ifrågavarande statsbana hava så
lunda kommit att uppgå till 16 337 000 kronor. 

Parti vid Brå
viken. 

Följande belopp hava av riksdagen anvisats: 
för år 1908 2 000 000 kronor 

1909 1 300 000 kronor 
1910 2 000 000 kronor 
1911 1 000 000 kronor 
1912 4 000 000 kronor 
1913 3 200 000 kronor 
1914 1 500 000 kronor 
1915 1 662 000 kronor 

Summa 16 662 000 kronor 

Av det vid arbetenas avslutande befintliga över
skottet - 325 000 kr. - hava med Kungl. Maj:ts 
medgivande till dubbelspårsbyggnadenAlingsås
Olskroken överförts 200 000 kr. och till Norr
köpings bangårdsombyggnad 125 000. 

Från }ärna följer banan parallellt den gamla 
stambanan ungefär 2 km, svänger sedan åt sö
der in i en småkuperad terräng, som ofta växlar 
mellan skogs- och åkermarker, passerar byarna 
Hejstad och Grävstad, tangerar sjön Långsjön 
och övergår Trosaån vid Vagnhärads station. 
Härifrån och till Trosa stad är omkring 8 km. 
Banan, som hittills haft sydlig sträckning, 
svänger nu åt väster och framgår i huvudsaklig 
sydvästlig riktning ända till Nyköping. Mellan 
stationerna Västerljung och Lästringe går ba
nan genom den s.k. Silleskogen och passerar 
där en mera öppen terräng med bördiga åkrar, 
gårdarna Brink, Revlinge, Nälberga, Ekeby 
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och Sätra passeras, varefter banan kommer 
in i skogig och bergig natur, som varar ända 
tills Svärtagårds håll-, last- och mötesplats har 
passerats. Härifrån och till Nyköping går ba
nan omväxlande genom bergs- och åkermark. 
Svärtaån övergås i närheten av en vik av Öster
sjön den så kallade Sjösafjärden och strax före 
Nyköpings station passeras Nyköpingsån. Från 
Nyköping framgår banan i ungefärlig västlig 
riktning genom bördiga trakter, där åkerbruket 
står på höjden av kultur, passerar Enstaberga, 
Skälsta och Lunda byar samt flera större egen
domar, såsom Lilla Ladugården, Väderbrunn, 
Hjärmesta och Berga. Sedan Kilaån passerats 
i närheten av J önåkers station, kommer banan 
in i Kolmårdens berg och skogar, i forna tider 
tillhåll for stigmän och rövare, nu en eftersökt 
tillflyktsort for turister och friluftsälskande 
människor. 

Banans högsta punkt, 96 m.ö.h., uppnås på 
Kolmården, vilken punkt passeras i närheten av 
Lövsjö. Därefter bär det utför i jämn lutning 
förbi Hamsjön och Svinsjön, och med en tvär 
krök åt väster följer banan Bråvikens strand 
fram till Åby. Från Åby följer banan den gamla 
stambanan till Norrköping. 

Banlinjens längd från Järna mitt till stations
husets mitt i Norrköping uppgår till 116 240 m. 
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Il. Bananläggningen 
a. Arbetets ledning 
Arbetet, som efter en del förberedande detaljun
dersökningar, renstakningar och uppsättande av 
handlingar till generalentreprenad, tog sin bör
jan hösten 1909, förestods närmast under järn
vägsstyrelsen av en arbetschef med åliggande att 
utöva ledningen av arbetet, övervaka detsammas 
behöriga utförande samt att ansvara därför inför 
styrelsen. A delen Järna-Enstaberga hava entre
prenörens arbeten kontrollerats av tre ingenjörer 
med biträde av fyra schaktmästare. Delen Ensta
berga-Åby har varit uppdelat i två avdelningar, 
som föreståtts av var sin avdelningsingenjör, bi
trädda av fyra underingenjörer och sju schakt
mästare. Arbetena å delen Åby-Norrköping hava 
föreståtts av baningenjören å 14 södra bansektio
nen vid statens järnvägar. 

A arbetschefsexpeditionen voro första åren an
ställda en bokhållare och en ritare fr.o.m. 1912 
dessutom en materialförvaltare. 

Rörande tjänstemännens avlöningar och öv
riga förmåner hava gällt av järnvägsstyrelsen den 
11 september 1910 fastställda "bestämmelser 
angående avlöningsformåner for tjänstemän vid 
statens järnvägsbyggnader". 

Något särskilt juridiskt ombud har ej varit 
anställt, utan frågor av juridisk art hava hän-



skjutits till jurist inom järnvägsstyrelsen. Kas
sörsgöromålen hava varit anförtrodda åt Söder
manlands Enskilda Bank, hos vilken de anslagna 
medlen i mån av behov insatts och som genom 
sitt huvudkontor i Nyköping verkställt utbetal
ningar dels direkt genom huvudkontoret, dels 
genom av banken särskilt förordnad kassör vid 
de månatliga avlöningstillfällena ute å arbetslin
jen eller eljest vid förefallande behov. 

För de i banken insatta medlen har statsbanan 
uppburit ränta efter½% utöver den av banken 
för giroräkning annonserade. Under åren 1909-
1911 erhöll banken ingen särskild ersättning för 
kassörsgöromålens skötande, men under åren 
1912-1915 lämnade statsbanan härför till ban
ken 1 500 kr. pr år, varjämte kassören vid avlö
ningsresor erhöll viss ersättning. 

För sjukvårdens handhavande har överens
kommelser träffats med två läkare, en för den del 
av banbyggnaden, som berörde Södermanland, 
och en för Östergötland. Läkararvodet har utgått 
med 100 kr. pr månad, då arbetsstyrkans stor
lek var högst 200 man, och ökats med 50 kr. i 
månaden för varje påbörjat nytt hundratal. Vid 
tjänsteresor har läkaren dessutom erhållit skjuts
ersättning med 3 kr. pr mil. 

Arbetschefsexpeditionen har varit förlagd i för
hyrd lägenhet i fastigheten Torggatan n:r 7, Ny
köping, och expeditionerna för första och andra 
arbetsavdelningarna i Torggatan n:r 8. Expeditio
nen för den 3:e arbetsavdelningen har varit förlagd 
i en för ändamålet av plank uppförd byggnad i 
Krokek. I samma byggnad har även förråd varit 
inrett. Den 1 juli 1915 flyttades arbetschefsexpe
ditionen till Drottninggatan 1, Norrköping. 

Såsom arbetschef har tjänstgjort major C. 
Westerman. 

Såsom kontrollanter vid generalentreprena
den hava tjänstgjort kapten L. Sparr i Nyköping, 
ingenjör G. Alland i Tystberga och ingenjör G. 
Akmar i Vagnhärad. Delen Enstaberga-Åby 
var, som förut sagts, indelad i två avdelningar, 
benämnda 2:a och 3:e avdelningen. A 2:a avdel
ningen tjänstgjorde kapten Sparr som avdelnings
ingenjör under åren 1912-1914 samt under år 
1915 ingenjör G. Akmar. 3:e avdelningen har 
föreståtts av ingenjör G. Schenström. Under år 
1915 sorterade rälsläggnings- grusnings- och jus
teringsarbetena under en särskild grusningsavdel
ning, som förestods av ingenjör L. Söderhielm. 
Såsom underingenjörer hava under olika perioder 

av byggnadstiden tjänstgjort ingenjörerna L. Sö
derhielm, J. Olsson, H. Bodman, G. Alland, E. 
Thune och G. Akmar. A arbetschefsexpeditionen 
tjänstgjorde åren 1912-1915 materialförvaltaren 
G. Carlsson och under hela byggnadstiden bok
hållaren J. Hedin och ritaren Hj. Löfgren. 

Vid denna liksom vid andra statsbanebyggna
der har beretts tillfälle för studerande vid eller 
inträdessökande till högre tekniska läroverk att 
genom anställning såsom ingenjörselever vinna 
praktik i yrket. 

Beträffande sättet för arbetenas bedrivande och 
likviderande hava i allmänhet tillämpats de vid 
statsbanebyggnaderna gällande gamla bestäm
melserna med entreprenader i begränsad form, 
grundade på arbetsavtal. I några enstaka fall hava 
en del trumläggningsarbeten utlämnats på entre
prenad i mera vidsträckt betydelse. 

Kostnaden för arbetsledningen har uppgått till 
763 646:58 kronor (se tab. 1.). 

b. Arbetare 
De normer, som efter storstrejken 1909 varit reg
lerande för förhållandet mellan styrelsen och de 
vid banbyggnaden anställda arbetarna, voro: 

dels "Allmänna bestämmelser rörande arbetare 
vid Kungl. Telegrafverket, statens järnvägar samt 
under Kungl. Vattenfallsstyrelsen lydande verk'', 
utfärdade den 9 februari 1909, 

dels "Särskilda bestämmelser rörande arbetare 
vid statens järnvägs byggnader", utfärdade den 
26 mars 1910. 

Arbetsstyrkan har till största delen utgjorts av 
gamla, vana järnvägsarbetare från skilda delar av 
landet. Endast ett fatal av ortens befolkning hava 
deltagit i järnvägsbygget. 

På grund av att banan går genom bebyggda 
trakter har blott ett fatal baracker behövt upp
föras. Den baracktyp, som kommit till använd
ning, framgår av fig. 1. Byggnadsstommen ut
gjordes av plank, och kostnaden har uppgått till 
c:a 3 000 kr. pr st. 

Kostnaden för arbetarnas inkvartering m. m. 
framgår av tab. 2. 

Några särskilda anordningar för proviantering 
har ej av arbetsledningen behövt företagas, utan 
har denna skötts av handlandena på de orter, ba
nan berört. 

Strejker eller andra orostillbud av liknande slag 
hava icke förekommit, utan arbetena hava ostört 
fatt fortgå under hela byggnadstiden. 
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Tab. 1. Kostnad for arbetsledning. 

~~- ~~~~-

Järnvägsstyrelsen med 
byggnads byrån 

Arbetschefen och 
hans expedition 

Personalkostnader 171 580:76 14 180:80 

Koncorslokaler, eldning 
och städning 

Skriv- och 
ritmateriel m.m. 

Arbetslinjen 

Personalkostnader 326 343:31 21 258:05 
Koncorslokaler, eldning 
och städning 

Skriv- och 
ritmateriel m.m. 

För ordningens upprätthållande har inom 
Södermanlands län en särskild av Konungens 
befallningshavande förordnad järnvägslänsman 
varit anställd mot en avlöning av 200 kr. pr 
månad. Inom Östergörlands län ansågs ingen 
järnvägslänsman behövlig, emedan där fanns 
ridande polis. Ordningen bland arbetarna har 
varit mycket god. Statsbanans kostnader för 

s.;j ~- --0~ •(?; s~ ~~ 

181 510:03 23,8 

185 761:56 90,3 

9 304:67 4,6 

10 666:49 5,1 205 732:72 26,9 

347 601:36 92,4 

9 187:49 2,5 

19 614:98 5,1 376 403:83 49,3 
Summa 763 646:58 100,0 

polisbevakningen hava uppgått till 8 043:79 
kronor. 

Hälsotillståndet bland arbetarna har i allmän
het varit gott. 

Under byggnadstiden hava 905 olycksfall före
kommit, av vilka 3 medfört döden och 3 större 
eller mindre grad av invaliditet. Samtliga övriga 
hava varit av lindrigare beskaffenhet. 

Barock t:rJr 18 man. 
Fig 1. 
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Tab. 2. Kostnadssammandragfor arbetares inkvartering m.m. 
Arbetares inkvartering Kostnad se. Summa kr. 

Arbetarbostäder Utgifter 
Barackbyggnader 
Hyra för byggnader, som apterats till baracker 
Dessa byggnaders återställande i förutvarande skick 

Drift och underhåll 
Direkta underhållet 
Städning och renhållning 
Bränsle 
Tidningar 
Försäkringspremier 
Diverse 

Hyra för baracker 
Försäljning av baracker 

Arbetsstyrkans anskaffning 

Avlöning till argbetare under militärtjänstgöring 

Polisbevakning 

Samtliga kostnader för sjukvård hava uppgått 
till 79 848:28 kr. (se tab. 3). 

Under åren 1911-1913 utgjorde arbetstiden 
57 timmar i veckan eller 10 timmar pr dag med 
undantag för helgfri lördag, då arbetstiden in
skränktes till 7 timmar. Efter år 1913 vidtogs den 
ändringen, att arbetet slutade alla lördagar kl. 2 
em. Vid tvåskiftsarbete utgjorde arbetstiden 9 
timmar pr skift. Under den mörkare delen av års
tiden gjordes inskränkningar i arbetstiden, då ar
betenas art icke nödvändiggjorde konstgjord be
lysning, i vilka fall arbetstiden var den normala. 

Utgjorda dagsverken och medelförtjänster 
Enligt de förut omnämnda särskilda bestämmel
serna för arbetare vid statens järnvägsbyggnader 
fick endast för de fall, då stora svårigheter mötte 

Kronor 

Inkomster 

Rest kronor 

Summa kronor 

21 069:01 
4 500:-

292:86 

853:26 
2 874:59 

931:64 
471:79 

58:20 
1321:37 

9 203:07 
5 024:13 

25 861:87 

6 456:85 

32 318:72 

14 227:20 

18 091:52 
128:15 

8 374:83 

8 043:79 
34 638:29 

att från början bestämma lämpligt ackordpris, 
garanteras viss timlön. Vid denna banbyggnad 
har intet sådant fall förekommit. 

Den i § 5 mom. 1 i de "särskilda bestäm
melserna'' omnämnda prislistan för normala 
timlöner fastställdes för statsbanan ]ärna-Norr
köping av järnvägsstyrelsen den 26 mars 1910 
på följande sätt: 

AvdA 

Järnvägsarbetare i egentlig mening. 
Grupp 1 Timlön = 38 öre. 

Jordarbetare, betongarbetare, pålnings- och 
muddringsarbetare, bergsprängare, stängselsätta
re och diverse hjälparbetare åt smeder, snickare, 
tegelmurare och montörer samt vid arbetsmaski
ner, lastningar och lossningar m.m. 

Tab. 3. Kostnad for sjukvård [Siffror enligt originalet.] 

Läkares och Arbetares Summa 
sjukvårdspersonals sj ukavlöningar vård å allmän- kostnad 

~ qJ na sjukhus för sjuk-

& 
t; .Jj !J 

:i & 
~ husvård 

,;J .Jj & 
~ <tJ ·$ kr. 

·$ '11 '11 -$~ J ~ 
'11 §.Jj 

L 6& ff 'ii/ V)f.Jj 

i::: f,:, 

v?ff.Ji :§ ~; ·-. ?;J--!J g~o.. År ~.Jj ~ -$ zy "8 . <.; ~ 
~ i::: vr.Ji $·~ i]-~ 12..!J $-.c:; -8~ 

1910-11 73:- 73:- 15:80 40:68 56:48 129:48 
1912 3 508:05 804:30 4 312:35 2845 5767:28 393:80 696:80 506 785:90 7 643:78 11 956:13 
1913 5 058:- 1110:60 6168:60 6192 13 435:53 660:79 1 588:45 580 942:95 16 627:72 22 796:32 
1914 5 209:- 1 73 1:90 6 940:90 6378 13 704:70 897:10 1 809:32 625 704:- 290:- 17 387:12 24 328:02 
1915 3 232:- 839:45 4 071:45 4563 10 033:75 193:60 1497:41 614 514:80 150:- 12 389:56 16 461:01 
1916 1169:- 23:80 1441:80 862 1 788:47 44:- 380:14 186 122:91 2 735:52 4 177:32 

18 249:05 4 510:05 23 008:10 20840 44 729:73 2 187:09 6 012:80 2511 3 070:56 440:- 56 840:18 79 848:28 
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Tab. 4. Arbetstid Arbetstidens längd under olika årstider av åren 1911-1916. 
Vardagar utom lördagar Lördagar Antal tim. 

per vecka Månad Arbetstid Antal tim. Arbetstid Antal tim. 
1 april-30 september 6,30-8,30, 9-1, 2-6 10 6,30-8,30, 9-2 7 

7 
7 
7 
7 
7 

57 
52 
44 V2 
42 
47 
52 

1 oktober-31 oktober 6,30-8,30, 9-1, 2-5 9 6,30-8,30, 9-2 
1 november-30 november 7,30-11,30, 12,30-4 7 V2 7,30-11,30, 12-3 
1 december-15 januari 8-11,30, 12-3,30 7 8-11,30, 12- 3,30 
16 januari-14 februari 7,30-11,30, 12,30-4,30 8 7,30-11,30, 12-3 
Återstående del av februari 6,30-8,30, 9-1, 2-5 9 6,30-8,30, 9-2 

Fr.o.m. januari 1914 ändrades arbetstiden därhän att arbetet slutade alla lördagar kl. 2 em. 

Grupp Il Timlön = 43 öre. 
Gruslastare, tillhörande verkligt groparlag, 

spårlyftare, tillhörande verkligt tipparlag, grå
stensmurare (vanliga stenarbetare, såsom trum
och grundläggare m.fl..) och timmermän. 1 

Grupp !Il Timlön = 46 öre. 
Stenhuggare (stenarbetare med större yrkes

skicklighet), rälsläggare, tegelmurare, målare, 
byggnads- och finsnickare samt forrådssmeder. 1 

AvdB 

För diverse arbetare, som icke voro järnvägsarbe
tare i egentlig mening, såsom utsättare, schakt
mästare- och forrådshantlangare, tåg- och ban
personal, pumpare, bro- och vägvakter m.fl., har 
timlönen bestämts av arbetsbefälet efter överens
kommelse for varje särskilt fall. 

Arbetstimmars samt medelfortjänsters m.m. 
fördelning å skilda yrkesgrupper framgå av ta
bellerna 5 och 6. 

Arbetena hava utförts dels å entreprenad, dels 
å arbetskontrakt och ackord samt dels mot tim
och månadslön. A bandelen Enstaberga-Åby 
hava sålunda omkring 120 arbetskontrakt upp
rättats. 

Tab. 5. Medelfortjänster pr arbetstimme 
och levnadsdag. 

Förtjänst per timme fr. Antal timmar Utgörande i % 

30-39 öre 48 870 1,4 

40-49 öre 76 887 2,2 

50-59 öre 1 214 726 35,2 

60-69 öre 1 883 868 55,5 
70-79 öre 122 236 3,6 

80 och högre 84 289 2,5 

Summa 3 430 876 100,0 

Antal levnadsdag Utgörande i % 

2-2:99 kr 23 907 4,4 

3-3:99 kr 270 895 49,4 

1. Timmermän, snickare och smeder, som icke hålla sig 
med egna verktyg, hava fatt vidkännas ett avdrag på den 
ovan angivna lönen av 5 öre pr timme. 

20 

4-4:99 kr 
5-5:99 kr 
6-6:99 kr 
7 kr och högre 

Summa 

219 454 

26 100 

3 342 

4424 

547 922 

40,0 

4,8 

0,6 

0,8 

100,0 

Arbetsstyrkans storlek under åren 1909-1916 
framgår av tab. 7. 

Den största arbetsstyrkan förekom i juli 1911, 
då den uppgick till 1 159 man. På grund av de 
korta och mindre kalla vintrar, som i dessa trak
ter äro rådande, hava arbetena kunnat fortgå 
oavbrutet hela året om med ungefärligen jämn 
arbetsstyrka. 

c. Arbetsredskap och byggnadsmateriel 
I oktober 1910 beslöt styrelsen, att sådan vid 
statens järnvägsbyggnader och statens järnvägar 
eforderlig dyrbarare arbetsmateriel, som vore un
derkastad stark förslitning men vilkens värde ej 
helt och hålet kunde vid avslutningen av det ar
bete, där densamma varit använd, debiteras detta 
arbete, liksom och större grus- och stentäkter, av
sedda for framtida användning for olika arbeten, 
skulle upptagas, såsom tillhörande ett särskilt så 
kallat "byggnadscentralforråd", vars värde skulle 
redovisas å I distriktet på ett maskinavdelningens 
arbetsnummer, under det att specificerad bokfö
ring skulle verkställas å styrelsens byggnadsbyrå. 
Särskilda bestämmelser hava därefter utfärdats 
rörande detta förråds förvaltning och bokföring, 
enligt vilka avskrivningar for vederbörande ban
byggnad eller distrikt samt inköp och försälj
ningar reglerades. 

Av for statsbanebyggnaden erforderliga ef
fekter och materiel hava räler med tillbehör, 
spårväxlar, effekter och signal- och säkerhets
anläggningar, mekaniska fällbommar, kol och 
oljor, telegraf- och telefonmateriel, vattencister
ner, överbyggnader for broar m.m. upphandlats 
genom järnvägsstyrelsens försorg, under det att 
övrig materiel upphandlats av arbetschefen. I 



Tab. 6 Medelfortjänster och utbetalda avlöningar. 
Utbetalda Antal Medelförtjänst per 
avlöningar arbets- levnads- arbets- levnads-

Yrkesgrupp kr. timmar dagar timme öre dag kr. 
Extra banvakter och spårjusterare 7 597:68 2304 3:297 
Banvakter från S.J. 4 114:53 1206 3:411 
Banvaktsbi träden 7 856:11 20088 2655 39,1 2:955 
Bergsprängare 656 079:90 982893 150973 66,7 4:345 
Betongarbetare 7 103:87 14051 1862 50,5 3:814 
Bromsare, smörjare och putsare 25 432:81 6025 4:221 
Byggnads- och finsnickare (förråds-) 25 730:46 43453 6032 59,2 2:265 
Gruslastare och spårlyftare 92 155:29 141745 18688 65,0 4:931 
Gråstensmurare (grund- och trumläggare m.fl.) 161 668:98 261451 40018 61,8 4:039 
Hjälparbetare åt smeder, snickare, tegelmurare 
och montörer, lastare och lossare m . . 310 977:06 72451 9991 42,8 3:110 
Jordarbetare 972 078:47 161127 252687 58,1 3:847 
Maskinskötare å arbetsmaskiner 9 780:41 2184 
Maskinskötare å arbetsmaskiner 12 914:04 22920 2518 56,3 4:826 
Maskin borrare 16 945:78 26748 4152 63,3 4:081 
Motorskötare 1 279:61 377 3:394 
Pumpare samt telefon- och vägvakter 11 709:10 3858 3:035 
Pålnings- och muddringsarbetare 3 315:61 5926 868 55,9 3:819 
Rälsläggare 44 625:59 55665 7451 80,2 5:989 
Schaktmästarhandangare och förrådsvakter 54 831:37 19087 2:873 
Skogs rö tre 824:30 1778 241 46,3 3:420 
Stängse sättare 19 292:33 31945 4346 60,4 4:439 
Smeder, yrkesutbildade (förråds-) 21 874:71 31624 4278 69,1 5:113 
Spårjusterare 20 441:87 35195 4813 58,0 4:247 
Vagnsreparatörer 5 377:69 10920 1218 49,2 4:415 
Diverse yrkesutbildade specialarbetare 575:52 896 90 64,2 6:395 
För samtliga arbetare 2 214 683:09 3 430 876 547922 64,5 4:042 

tab. 8 har sammanförts en del av de viktigare ef
fekterna och materielen, som inköpts, samt de 
priser, dessa betingat. 

Av räls hava använts tvenne typer, dels 6 a 7 
kg räls på järnsyllar, dels 10 kg stålräls, 70 mim 
höga och 7 m långa, på träsyllar. Inalles har bygg
naden disponerat 26 603 spårmeter decauville
räls och 390 decauvillevagnar av i allmänhet 1 
kbm rymd. På de från utlandet inköpta vagnarna 
har ramen, i vilken vagnskorgen hänger, varit for 
klen och måst förstärkas, liksom även den auto
matiska låsinrättningen, vilken måst utbytas mot 
en enklare och säkrare konstruktion. 

cauvillevagnar. Under byggnadstiden förekom
mer ju ofta, att decauvillespår ligga i lutning 
av upp till 1 :20, och i denna lutning förmådde 
bensinloket ej ens framföra ett tomsätt på 8 las
tade vagnar. Till skötande av det komplicerade 
maskineriet på ett bensinlok kräves en erfaren 
man, som snabbt kan avhjälpa de ofta förekom
mande maskinskadorna. Skötsel och reparation 
av ett ånglok kan däremot överlåtas till vilken 
praktisk och något maskinkunnig arbetare som 
helst. 

Tre decauvillelok hava varit i arbete vid bygg
naden, därav två ång- och ett bensinlok. Ånglo
ken om 20 hkr voro tillverkade hos Orenstein 
& Koppel i Berglin, deras vikt i tjänst var 5,4 
ton, och de kostade i inköp c:a 4500 kr. var
dera. Bensinloket - 12 hkr - var tillverkat vid 
Gasmotorfabriken Dentz, Köln-Dentz, hade 
i tjänst en vikt av 4 ton och kostade i inköp 
9 000 kr. Ångloken voro i alla avseenden att 
föredraga framför bensinloken. Den typ av ben
sinlok, som här användes, var alldeles for svag. 
På horizontal bana förmådde det med ringa fart 
framföra ett sätt på högst 10 lastade 1 kbm de-

För grusnings- och fyllningsarbeten har an
vänts en av Nya Aktiebolaget Adas år 1911 till
verkad grävmaskin. Maskinen vilar på tvenne 
normalspåriga boggier och väger i tjänst 80,8 
ton. Skoparmen kan svängas 180° och har en 
verkningsradie av 9,0 meter. Skopan rymmer 
2,2 kbm. Uppvinschning av skopan sker medels 
kätting, kranen vrides med stållinor. Med denna 
grävmaskin hava vid banbyggnaden uttagits 225 
000 kbm grus och fyllning. För maskinens sköt
sel hava varit anställda en maskinist, en skopfo
rare och en eldare. Maskinisten har åtnjutit en 
avlöning av 50 öre, skopforaren 42 öre och elda
ren 30 öre per timme, dessutom har var och en 
haft en premie av 0,3 öre pr kbm utlastad massa. 
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Tab. 7. Antal arbetare under åren 1909-1916. 
1909 1910 1911 

Januari 585 1084 
Februari 685 1105 
Mars 640 1078 
April 636 1025 
Maj 652 1044 
Juni 715 1074 
Juli 38 797 1159 
Augusti 36 861 1153 
September 28 941 1084 
Oktober 27 1065 977 
November 412 1126 947 
December 556 1078 932 
Medeltal pr månad 183 816 1054 

För maskinens framflyttning, underhåll av spår i 
grustaget, undanskaffandet av stubbar m.m. har 
tjänstgjort ett lag på fem man. Förmannen har 
haft en avlöning av 50 öre, övriga arbetare 45 
öre per timme. Dessutom har betalts en premie 
av 1 öre per kbm utlastad masssa att lika fördelas 
mellan lagmedlemmarna. 

Som ballastvagnar hava använts självlossande 
boggievagnar litt. lo med en rymd av 20 kbm, 
vägande 17,5 ton och 10,3 m långa mellan buf
fertarna, 7 vagnar hava använts i sätten. När 
transportlängden varit under 20 km, tre sätt. 
Dessa vagnar äro utmärkta, såvida icke gruset är 
alltför stenigt, stenarna fastna nämligen i luck
orna och hindra dessas manövrering. 

För transport av grus-, fyllnads- och materialtåg 
har använts statens järnvägars lok litt. Kd. För 
rälsläggningsarbetet användes klok litt. H. Vid 
grusningen hade varit önskvärt att kunna fa dis
ponera kraftigare lok, då därigenom bland annat 
grävmaskinens kapacitet bättre kunnat utnyttjas. 
Hela kostnaden for arbetstågens drift har utgjort 
257537,44 kronor, motsvarande c:a 180 kronor 
per effektivt lokdagsverke. De effektiva lokdags
verkena hava till antalet varit 1 434 st. För ar
betstågens drift hava åtgått 2 897 ,86 ton ångkol, 
motsvarande en kostnad av 65 286:44 kronor. 
Ångkolsforbrukningen har i medeltal utgjort c:a 
2,0 ton pr effektivt lokdagsverke. 

De fasta lyftkranar, som använts, hava varit av 
järn, försedda med stållina och handdrivna samt 
med en lyftförmåga av 2 ton och tillverkade av 
Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget i Väs
terås till ett pris av 365 kr pr st. En s.k. tupp
kran, monterad på järnvägsvagn och tillverkad av 
Aktiebolaget Malcus Holmqvist, Halmstad, har 
varit i användning. 
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1912 1913 
947 903 
972 976 
989 969 

1090 1038 
1131 1131 
1138 1138 
1077 1128 
990 1069 
964 1083 

1002 1067 
1023 1090 
967 756 

1024 1029 

1914 
517 
632 
638 
665 
687 
612 
567 
397 
432 
494 
451 
397 
541 

1915 
395 
432 
436 
493 
547 
589 
611 
629 
598 
309 
282 
243 
464 

1916 
164 
144 
123 
144 
103 
87 
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För vattenlänsning vid grundgrävningar och 
dylika arbeten hava använts dels diafragmapum
par, dels en centrifugalpump om 3 500 minut
liter av Forsviks Aktiebolags tillverkning. För 
uppfordring av vatten i de provisoriska vatten
tornen under byggnadstiden hava använts dels 
en Archimedespump om 1 ½ hkr, dels två s.k. 
Meritpumpar om 2 hkr från aktiebolaget F. Wag
ner, Stockholm. 

För makadamslagning hava begagnats två 
stenkrossar från Svedala, storlek N:o 2. 

För hårdgörning av vägar och planer hava 
använts två motorvältar från Tjust Mekaniska 
Verkstad med vikt i tjänst av 7 000 kg och 2 000 
kg. Den senare var en s.k. handmotorvält. 

10 st. bergborrmaskiner, drivna med kompri
merad luft, hava varit i arbete å tredje avdel
ningen. Alla voro tillverkade av Nya Aktiebo
laget Atlas i Stockholm och av följande typer: 
fyra "Dus", två "Dux" med teleskopmatning, 
tre "Cyclop" 32 och en "Cyclop" 4. Två trans
portabla, oljemotordrivna, direkt kopplade 
luftkompressorer från samma verkstad hava an
vänts. Varje kompressor insög och komprime
rade 2 ½ kbm luft per minut till atm övertryck 
vid en kraftåtgång av 19 hkr av 375 varv per 
minut. 

Som kraftkällor for diverse arbeten hava an
vänts tre 12 hkr fotogenmotorer "Avance-Ex
press" av J .V Svenssons tillverkning. 

Under den tid, som terrasseringsarbetena på
gingo, utfördes alla materialtransporter längs 
linjen med häst. Transporterna skedde dels på 
ackord, dels mot timlön. Ackordprisen varierade 
mellan 50 och 60 öre pr 100 kg och mil, timlö
nen var 60 öre for enhets- och 1 kr. for parskjuts. 
Allt efter som rälsläggningen senare framgick, 
utfördes alla transporter medelst tåg. 



Tab. 8. Pris m. m. å vissa materiel och effekter. 

Effekter Antal Slag Kostnad kr. Medelpris kr. 
Antracitkol 25 920 kg 768:55 0:030 
Asfaltpapp 1 588,8 kvm 542:20 0:34 
Asfalttjära 3420 kg 294:- 0:09 
Bergborr 18 403,5 kg 4 820:42 0:26 
Bergkrut 638 

tfm 
549:97 0:86 

Bjälkar 75,20 1 929:97 25:66 
Bly 5 035,9 kg 1 916:82 0:38 
Borrmaskiner 5 st 668:30 133:65 
Borrsläggor 365 st 709:25 1:94 
Brosliprar 120 st 810: 15 6:75 
Bräder 103,44 kbm 3 313:41 32:03 
Cement 5 487 fat 34 400:55 6:27 
Dynamit 71 890 kg 121 815:25 1:69 
Filtar 447 st 1 553:25 3:48 
Fotogen 13 022 kg 2 480:48 0:19 
Furu- och granplank 397,38 kbm 12 935:43 32:55 
Gräsfrö 4 504 kg 4 958:91 1:10 
Handspett 801 st 1 444:44 1:80 
Hand- och huggyxor 259 st 475:55 1:84 
Jordhackor 791 st 1 572:87 1:99 
Järnplåt 1 748,3 st 359:06 0:21 
Karbolineum 3 782 kg 620:73 0:16 
Knallhattar 157 750 st 2 428:18 0:015 
Knaster 167 st 506:14 3:03 
Koks 174 800 kg 6 028:75 0:034 
Korsningar, gjutna 48 st 5 875:39 122:40 
Korsningar, smidda 35 st 5 713:40 163:24 
Kurvklotsar 38 000 St 2 083:96 0:055 
Madras svar 243 st 1 120:80 4:61 
Maskinolja 20 924,5 kg 4 391:90 0:21 
Pikhackor 60 st 81:76 1:36 
Putvar 206 st 244:60 1:19 
Påltimmer 8 511 m 7 543:- 0:89 
Räler av stål, äldre modell (1873 och 1874 års) 24 013,9 m 61 452:67 2:56 
Räler av stål, kasserade (1878 års modell) 7 998,9 m 11 414:16 1:43 
Räler av stål, 1896 års modell 96 632,8 m 408 480:98 4:23 
Rälsspik 340 100 st 125 873:78 0:047 
Skarvbultar med muttrar 5 135 st 9 327:24 0:169 
Skarvjärn, plana 4 352 st 595:84 0:137 
Skovlar och skyfflar av plåt 305 st 440:19 1:44 
Skottkärrehjul 325 st 694:90 2:14 
Skottkärreskrof 207 st 1 013:- 4:89 
Skruvmuttrar 21 830 st 542:43 0:025 
Sliprar 76 343 st 151 766:67 1:99 
Smides järn 43 360,5 kg 7 735:62 0:18 
Spadar av stål 5 312 St 8 727:37 1:64 
Spåntak 69,16 kbm 2 281:27 32:98 
Spårväxlar, 1896 års 41 st 16 580:46 404:40 
Spårväxlar, äldre modell (1873-1874 års) 22 st 7 550:31 343:20 
Spårväxelställ 60 St 1 642:75 27:55 
Spårväxelmoträler 134 st 3 046:34 22:73 
Stubintråd 10 231 nng 1 764:09 0:17 
Stängsel tråd 34 170 kg 8 556:32 0:25 
Sänfar av järn 108 st 852:- 7:89 
Sätt ammare 159 st 452:96 2:85 
Telegraftråd 3 655 

tfm 
1 012:70 0:28 

Timmer 240,78 1 837:- 7:63 
Trätjära 3519,7 l 567:50 0:16 
Ångkol 2 897 860 kg 65 286:44 0:023 
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d. Tekniska bestämmelser, hanlängd, lutnings- och krökningsförhållanden 

Följande tekniska bestämmelser hava tillämpats för banans anläggning: 
Spårvidd 
Skenvikt pr m 
Antal sliprar under skena av 7,315 m längd 
Antal sliprar under skena av 9,0 m längd 
Antal sliprar under skena av 10,0 m längd 
Sliperns längd 
Sliperns toppdiameter 
Sliperns tjocklek mellan de plana ytorna 
Största stigning på rak bana 
Största ansatsstigning på rak bana 
Största stigning i kurva med 600 m radie 
Minsta kurvradie å fria banan 
Banvallens krönbredd å rak bana i jordskärning 
Banvallens krönbredd å rak bana å bank 
Jordskärnings bredd i balansplanet 
Skärningsdikens djup 
Skärningsdikens bottenbredd 
Jordskärnings- och bankfyllnads släntlutning 
Bergskärnings bredd i bottenplanet med ett dike 
Bergskärnings bredd i bottenplanet med två diken 
Bergskärnings släntlutning 
Ballastens krönbredd 
Ballastens tjocklek 
Minsta vattenöppning för avloppstrumma 
Broarna äro beräknade för ett lokaxeltryck av 

Järna station ligger på en höjd av 36,2 m och 
Norrköpings station på en höjd av 2,6 m över ha
vet. Banans högsta punkt är belägen på Kolmår
den invid Stavsjö station på en höjd av 96, 1 m 
och lägsta punkten, 1,9 m över havet, ligger ett 
par kilometer från Norrköping. Höjdskillnaden 
mellan banans högsta och lägsta punkter utgör 
sålunda 94,2 m. Banans profil framgår av fig. 2. 
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1435 mm 
40,5 kg 

11 st 
13 st 
14 st 

2,7 m 
minst 225 mm 

160mm 
10 o/oo 

12,5 o/oo 
12,5 o/oo 

600m 
5,6m 

5,8 a 6,0 m 
9,0m 
0,4m 
0,5 m 
1:1 ,5 

5,2m 
5,6m 

5:1 
3,3 m 
0,5 m 

0,9x0,6 m 
18 ton 

Maximistigningen 10 %0 är normgivande för 
trafiken och har kommit till avsevärd användning. 
Ej mindre än närmare 50 % av banan ligger i denna 
lutning. Därjämte har ansatsstigningen 12,5 %0 
kommit till användning uteslutande å bandelen 
}ärna-Nyköping för en banlängd av c:a 5 400 m. 
Längsta sammanhängande ansatsstigning utgör 
700 m och lutning med 10 %0 2 7 40 m. 

~ Bild 1. ]ordskär
ning vid km. 
151400. 



Bild 2. Bergskär
ning vid Krokek. 

Krökningsförhållandena äro relativt goda. 
55,5 % av huvudlinjen ligger i rakspår. Mini
miradien 600 m har kommit till användning å 
24,5 % av huvudlinjens längd. 

Närmare uppgifter om banans lutnings- och 
krökningsförhållanden framgår av tab. 9. 

Där ej annorlunda är angivet, avser i efterföl
jande under ovanstående punkt avgivna beskriv
ning enbart bandelen Enstaberg-Åby. 

All jordschaktning har utförts för hand, och 
priset härför har varierat från 0:50 till 1 :50 kr. 
pr kbm. Inalles har inom normalsektionen ut
schaktats 559 221 kbm jord för ett medelpris av 

e. Byggnadsarbeten, rullande materiel 1 :23 kr. pr kbm, däri inberäknat alla transporter 
och utrustningseffekter och materialkostnader. För sidoschakt har mot-

1. Terrassering for huvudspår svarande pris utgjort 1: 12 kr. pr kbm. 
På grund av att terrängen i banlinjen är mycket Bergsprängning har förekommit i stor ut-
kuperad med relativt stora höjdvariationer på sträckning. Inalles har inom normalsektionen 
korta avstånd hava skärningar och bankar ofta utsprängts 159 561 kbm berg för ett pris av i 
fatt stora dimensioner. Den s.k. Elghammarskär- medeltal 3:48 kr. pr kbm. Som bergen i allmänhet 
ningen, km 33, innehöll sålunda c:a 24 000 kbm varit mycket söndervittrade, har bergrensningen 
berg och 78 000 kbm jord. Denna är banbygg- blivit avsevärt stor. Den har uppgått till omkring 
nadens största skärning. Skärningarna innehålla 3 7 % av massan inom normalsektionen. 
till allra största delen både jord och berg. Berget Tjälen tränger, som redan nämnts, i dessa trak-
är mycket söndervittrat, och jorden utgöres av ter ej djupare än 60 cm. Någon uppfrysning av 
både lera och hård pinnmo. Bilderna 1-5 utvisa s.k. tjälskjutande jord kan därför ej tänkas före-
några av de större skärningarna och bankarna vid komma i den utsträckning, som är fallet på våra 
banbyggnaden. statsbanor i det nordliga Sverige. Spårisolering till 

Tab. 9. Banans kröknings- och lutningsforhållanden. 
Bana i kurva 

Rak Radie Radie Radie Procent 
Lutningsförhållande bana 300-559 600 över 600 Tillsammans av hela 

m m m m m längden 

Horisontalt 10 748,0 369,5 3 656,7 3 045,3 17 819,5 15,3 
0,1-5,0 o/oo 17 481 ,4 966,6 3 806,5 3 428,3 25 682,8 22,1 
5,1-10 o/oo 33 757,0 1 610,2 1 966,0 12 240,1 67 229,3 57,9 
10,1- 12,5 %0 2 491 ,3 - 1 391 ,1 1 683,8 5 566,2 4,7 

Summa 64 477,7 2 946,3 28 476,3 20 397,5 116 297,8 100,0 
Procent av hela län den g 55,5 2,5 24,5 17,5 100,0 
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förekommande av tjälskjutning har verkställts å 
160 m och spårisolering, i syfte att hindra lera 
att tränga upp i ballasten, å 540 m; allt för en 
kostnad av tillsammans 9 417:73 kr. 

En grafisk bild, angivande tjälens nedgång vin
tern 1912-1913 vid Nyköping och Norrköping, 
visas å fig. 3. 

Till skydd mot skadlig inverkan av vatten och 
tjäle hava slänterna beklätts med matjord till en 
tjocklek av 15 till 20 cm. Mellan Enstaberga 
och Jönåker har funnits så mycket matjord, att 
massor därav kunnat transporteras till de delar 
av banan, speciellt på Kolmården, där matjord 
har saknats. Inalles hava 556 046 kvm slänter 
beklätts till ett pris av 0:16 kr. pr kvm. För be
såning har använts en blandning av gräsfrö och 
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råg. Någon konstgödsling har icke behövts, då 
matjorden varit av prima beskaffenhet. 

Mellan Järna och Nyköping passerar banan 
många ställen, som utgöras av gammal sjöbotten 
och där avståndet till fast botten är mycket stort. 
Ytlagrens bärighet är på dessa ställen ringa, den 
varierar dock väsentligt, beroende på hur full
ständigt markens torrläggning kunnat utföras 
samt av den fasthet växtligheten med sina rot
trådar kan giva desamma. 

För utrönande av markens beskaffenhet har 
verkställts dels för undersökningar i samband med 
banans renstakning, dels kompletterande under
sökningar utförda under byggnaden, avsedda att 
giva närmare direktiv för arbetets utförande. Des
sa undersökningar hava omfattat, a. Borrningar, b. 

~ o Belastningsprov å grun-
~ 
~ den och c. Provpålning. 
~ 
Il.> a) Borrningarna hade 

100 /10 t/6,2 km 

till ändamål dels att utrö
na den fasta bottens läge 
i förhållande till marky-
tan, dels att konstatera 
det motstånd, jordlagren 
gjorde mot borrets ned
drivande och därav utrö
na grundens fasthet. Vid 
de genom järnvägsstyrel
sens försorg i samband 
med banans utstakning 
verkställda borrningarna 
har använts en spetsig 
stålsond med rund sek
tion och 15 mm diame
ter. De borrnningar, som 
under byggnadstiden å 
delen ]ärna - Enstaberga 
utfördes av entreprenö
ren, verkställdes med en 
25 mm 8-kantig sond. 

b) Belastningsproven 

ri'g. 2 . Prof'il ÖYe:r banan. 

avsågo att direkt utröna 
grundens bärighet genom 
att belasta densamma till 
. brottgränsen. A de ställen, 
där dessa prov kommo 
till utförande, var grun
dens bärighet så ringa, att 
man ej lyckades komma 
upp med provbankarna i 
balanslinjens höjd. 
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Bild 3. Elgham
marskärningen. 
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Bild 4. Solbacka
banken. 

c) Provpålningarna avsågo att utröna pålgrundens beskaf
fenhet. 

22 st. provpålningar hava vintern 1909-1910 utförts mel
lan }ärna och Nyköping av entreprenören, och vid dessa pål
ningar har förfarits på följande sätt. 5 pålar nedslogos på prov
ningsstgället äro avsedda för provningsapparaten. 

Provpålens längd L samt diameter Di båda ändarna och på 
mitten uppmättes omsorgsfullt. Nedslogs icke pålen till hela sin 
längd, antecknades den nyttiga pållängden Ln = pålens längd i 
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Fig. 3. 
Ob.servah'oner 
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jande bestämmelser iaktta
gits: 

!/ölens net:(gång under n?O'r~hn 1) att pålarna i varje rad 
sinsemellan förbindas med 

,J 0 

v1nlern 1,12 -1913. 

/ lrolrl•n tJt~ ~~,Fi?_f, 

r ":I s ,, Q a 

hammarband, som läggas 

lfÖII' 
1..!N.' Pinmo. ~ond i.S4il'ld'Mp "tfo::teftt- .rb/a~d.;;;, lörr lt1ro. vtll /9ra #y,.ma,-k. 

minst 0,50 m under jordy
tan och väl ompuddlas med 
lera, ✓i--- ,~-

a 
IJl - ,....., ,....., r, n n n 010 

I ~--1 I l.....l.-1 I .,,,,,.,,.,,, I mm= I = I IV//////A I 2) att jordlagret i möjli
gaste mån skyddas för åver
kan och att endast ränder 
uppgöras, där hammarban
den skola nedläggas, 

]!~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I . I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

""' 
I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I au, 

8eltaclrningar. 

~'------------
3) att de upptagna rän

derna, sedan hammarban
den anbringats, igenfyllas 
med grov sten, 

~,- -- - - J 0 ,. Cl' ..s 7 a _o. 
i Pin;,,,o laf1d«l!fl"ll$ '";;-9..~s- 1,~,t~ lmdwr ~-
a! V/////A , .. VH///n V/H//n V /H//A wmn 

~ 
I I I I I I 

I I I I I 

(2; I I I I I I I I 

~~ 
I I I I I I I I 

I I I I 
a~ I I -

marken, och pålfriktionsarean beräknades enligt 
formeln: Af= Ln x 1t x Dt + Dm + Dr 

3 
Provningen verkställdes i regel några dagar 
efter nedslagningen och skedde för samtliga 
provningar genom ökning från O till maximum 
med 0,5 ton per min. Nedsänkningen uppmät
tes i mm. Den belastning Qmax, som erfordras 
för att sätta pålen i rörelse, anger gränsen för 
dess bärförmåga, och det generella uttrycket för 
brottbelastningen pr kvcm pålyta i det förelig
gande materialet qmax erhålles följaktligen ur 
formeln: qmax = Qmax 

Af 
Olika metoder hava kommit till användning 
vid bankfyllning å lös mark. Har fyllningsmas
san varit av god beskaffenhet, helst sprängsten, 
samt förekommit i överskott, har fyllningen ut
förts, till dess fast botten nåtts. Har det bärande 
ytlagret varit jämförelsevis mäktigt men dock ej 
tillräckligt starkt att uppbära bankfyllnaden, har 
en utbreddning av banken förekommit och slän
terna givits en beräknad dosering. 

Ytlagrets bärförmåga har även på flera stäl
len ökats genom partiell förstärkning medelst 
pålning. Vid pålningsarbetets utförande har föl-
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4) att banken i möjli
gaste mån utfylles med 
sprängsten och i varje fall 
med sten närmast slänter
na och marken till en höjd 
av minst 0,70 meter över 
jordytan. 

I tabell 10 lämnas diverse 
upplysningar angående bankar på svag grund 
mellan ]ärna och Nyköping. Alla bankar på svag 
grund mellan Nyköping och Norrköping äro ut
fyllda till fast botten. 

Kostnaderna för huvudspårets terrassering för 
bandelen Järna-Enstaberga hava uppgått till 
3 137 839:65 kronor och för delen Enstaberga
Åby till 1 737 597:52 kronor eller pr km bana 
resp. 47 476 och 41 233 kronor. 

Kostnaderna framgå av tab. 11. 

2. Vattenbyggn,ader 

Broar 
För de broar, som äro utförda på entreprenader, 
såsom kulvert över Nykvarnsån, bro över Tro
saån, bro över Svärtaån, bro över Nyköpingsån 
samt bro över Kilaån, kunna icke lämnas specifi
cerade kostnadsuppgifter. 

Föreskrivna provbelastningar hava utförts 
medelst räler. 

Nitställning har förekommit endast för bro 
över Nyköpingsån, och som uppförandet av 
denna ställning ingått i Skånska Cementgjute
riets generalentreprenad, kunna inga kostnads
uppgifter för densamma lämnas. Övriga broar 
hava kommit färdignitade från verkstäderna och 



sedermera på bock.ställningar 
dragits över till respektive lands
fästen. 

Överbyggnaderna hava av 
verkstäderna levererats mön
jestrukna. På broställena hava 
de sedan skrapats och rengjorts 
samt bestrukits två gånger med 
ljusgrå linoljefärg. Kostnaden 
härför utgör ungefär 0:75 kr. pr 
kvm. 

1. K ULVERT ÖVER NYKVARNSAN, 

BILD 6 
1 spann a 5,0 m spännvidd. 

För gamla stambanan fanns 
här förut en bro med unge
fär 9,0 m fritt spann, vilande 
på okänd grund. Kulverten är 
byggd för trenne spår, ett på 
vardera sidan om det gamla, 
och utgöres av armerad betong 
i blandning 1 :3:5. Hela kulver
ten med vingmurar vilar på trä
pålar, vilka stå på ett inbördes 
avstånd av 80 cm. 

Kostnad: 43 276:07 kr. 

2. BRO ÖVER TROSAÅN, BILD 7 

1 spann a 17,5 m fri spännvidd. 
Bron är murad av granit å 

bergbotten. Överbyggnaden har 
levererats och uppsatts av Lands
krona Nya Mekaniska Verkstads 
Aktiebolag. 

Kostnad: 65 302:77 kr. 

3. BRO ÖVER SVÄRTAÅN, BILD 8 

1 spann a 12,5 m fri spännvidd. 
Landfästena äro gjutna i 

blandning 1: 5: 7 och utvändigt 
klädda med granit. Grunden 
vilar på träpålar, nedslagna till 
fast botten. Mellan pålarna har 
grusfyllning anordnats. Över
byggnaden har levererats och 
uppsatts av J. C. Petersens gju
teri och Mek. Verkstad, Trelle
borg. 

Kostnad: 46 309:87 kr. 

Tab. 10. Förteckning m. m. över banker på svag grund 
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Tab. 11. Sammandrag av terrasseringskostnaderna 

Bandelenjärna-Enstaberga (längd 66 093 m) 
Jordschaktning och stensprängning i linjen 
Bergsprängning 
Bergrensning 
Ballastmurar 
Dikninfi 
Släntbe ädnad och torvvallor 
Stödjemurar 
Förstärkning av grunder under bankar 
Spårisolering 
Skogsröjning m.m. 

Kronor 

Bandelen Enstaberg-Aby (längd 42 141 m) 
Jordschaktning och stensprängning i linjen 
Dyschaktning i linjen 
Utfyllning från sidoschakt 
Utfyllning från grustag 
Bergsprängning 
Bergrensning 
Ballastmurar 
Dikning i fast jord 
Dikning i dyjord 
Matjordsavtagning 
Släntbeklädnad 
Torvvallar 
Stödjemurar 
Strandskoningar och glacismurar 
Förstärkning av grunder under bankar 
Spårisolering 
Skogsröjning m.m. 
Transport av material och diverse 

Kronor 

Summa kostnad for hela banan kr. 
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.. Utgorande pr km bana: 
for bandelen Järna- Enstaberga 
for bandelen Enstaberga- Åby 

Antal 

559 221 
10 413 
40 602 
31 160 

159 561 
58 500 

7 259 
58 522 

976 
142 918 
556 046 

323 
3 629 
1 922 

-

700 
-

-

-

-

47 476 kr. 
41 233 kr. 

Utgörande 
Slag Kronor pr enhet kr. 

1 407 550:20 
979 789:84 

1 500:-
100 190:-
165 411 :15 
118 093:36 
37 736:-

295 752:60 
1 936:50 

29 790:-

3 137 839:65 

kbm 689 343:10 1:23 
kbm 7 505:- 0:72 
kbm 45 720:64 1:12 
kbm 18 384:60 0:59 
kbm 556 571:76 3:48 
kbm 108 544:27 1:86 
m 19 743:22 2:72 
kbm 64 225:25 1:09 
kbm 585:60 0:60 
kvm 14 778:43 0:10 
kvm 87 551 :72 0:16 
kbm 509:40 1:58 
kbm 39 969:30 11:01 
kvm 5 078:25 2:64 
- 13 912:48 -
m 9417:73 13:45 
- 17 669:94 -
- 38 086:83 -

- 1 737 597:52 -

- 4 875 437:17 -

Bild 5. Skäl-
- kullabanken. 



Bild 6 Kulvert över Nykvarnsån. 

Bild 7. Bro över Trosaån. 

Bild 8. Bro över Svärtaån. 
Bild 9. Bro över Nyköpingsån. 

Bild 9a. Bro över Nyköpingsån. 

4. BRO ÖVER NYKöPINGSÅN, BILDER 9 OCH 9A 
1 spann a 40 m och 1 spann a 5,0 m fria spänn
vidder, det sistnämnda för vägport. 

Landfästena hava gjutits av betong i blandning 
1:5:7 och utvändigt klätts med granit. Grunden 
vilar på träpålar, nedslagna till fast botten. Nå
gon grusfyllning mellan pålarna ansågs ej behö
vas, då pålning verkställts bakom landfästena. 
Överbyggnaden har levererats och uppsatts av 
Motala Verkstads Nya Aktiebolag, Motala. 

Kostnad: 83 484:85 kr. 

5. BRO ÖVER KILAAN, BILD 10 
1 spann a 15,0 m fri spännvidd. 

Grundläggnings- och murningsarbetena å 
denna bro hava utförts på entreprenad av Aktie
bolaget Contraktor, Stockholm. Bron är uppförd 
en bit ifrån gamla ån, som sedermera omgrävts. 

Jordmånen bestod här av mycket lös lera till 
ett djup av omkring 20 m innan bergbotten an
träffades. Bron vilar i sin helhet på träpållar, alla 
nedslagna till berggrunden. Ovanpå pålarna har 
gjutits en armerad betongkaka i blandning 1 :8. 
Ovanpå denna hava landfästena och vingmu
rarna sedan gjutits i betong i blandning 1: 12. De 
synliga ytorna hava beklätts med granit. 

Trots det att arbetet utförts med största om
sorg och alla pålarna nedslagits till den fasta berg-
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Tab. 12. Kostnadssammandragfor broar och kulvert. 
Fri Grundlägg

Byggnadsår spänn- ning och Järnöver
byggnad 

kr. 

Vattendragets 
reglering 

m.m. 
Summa 
kostnad 

kr. 
vidd murning 

m kr. kr. 

Kulvert över Nykvarnsån 
Bro över Trosaån 
Bro över Svärtaån 
Bro över Nyköpingsån med } 

sammanbyggd vägport 
Bro över Kilaån 
Bro över Thorshagsån 

Summa kronor 

1910-1911 
1911-1912 
1910-1911 

1910-1911 

1912-1913 
1914 

5,0 
17,5 
12,5 

{
40,0 

5,0 
15,0 
15,0 

grunden, inträffade en förskjutning av det södra 
landfästet, som flyttade sig ej mindre än 2 dm i 
riktning mot norr. Fyra armerade betongbjälkar, 
0,6x0,6 m, inlades därför mellan brons botten
plattor och sedan hava inga förskjutningar före
kommit. 

Järnvägsbyggnaden har levererats av statens 
järnvägars centralverkstad i Örebro. 

Kostnad: 93.231:15 kr. 

6. BRO ÖVER TORSHAGSÅN, BILD 11 

1 spann a 15.0 m fri spännvidd. 
Här hade man först tänkt sig en trumma 2 

(l,2xl,8 m), men sedan industriidkare i Åby 
framhållit, att vattenytan i ån i en snar framtid 
skulle komma att höjas ungefär 4,5 m över den 
nuvarande, beslöts, att en bro med 15 meters 
spann i stället skulle komma till utförande. 

Bron har uppförts helt i betong i blandning 
1 : 5: 7 och vilar på träpålar. 

Järnöverbyggnaden har levererats av Lands
krona Nya Mekaniska Verkstads Aktiebolag. 

Kostnad: 22.540:62 kr. 
Kostnaden för samtliga broar har uppgått till 

354.145:33 kr. (se tab. 12). 

Bild I 0. Bro över Kilaån. 
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75 849:83 
15 438:16 

6 371:69 
7 030:76 

Avloppstrummor 

11 009:63 
71:70 

43 276:07 
65 302:77 
46 309:87 

83 484:85 

93 231 :1 5 
22 540:62 

354 145:33 

De mindre vattendragen hava medels avlopps
trummor letts genom banvallen. Mellan Järna 
och Åby hava inalles 232 st. sådana kommit till 
utförande i enlighet med fastställda normalsek
tioner. Grunderna hava lagts av större oarbetade 
block, sträck- och vingmurar av dels kilad sten 
i goda förband utan synlig skolning och dels i 
betong. Till förekommande av menlig inverkan 
till följd av tjälskjutande jord hava vingmurar
na omsorgsfullt isolerats med dyjord och torv. 
Trumgrunderna hava till förekommande av ur
skärning försetts med spont vid utloppen. 

Bilderna 12-15 utvisa olika typer av trum
mor. 

Grundgrävning jämte vattenlänsning för trum
morna har i medeltal kostat 1: 73 kr. pr kbm. 

Murning av trummorna har betalts med ett 
visst pris pr m i ett för allt, grunden inberäknad. 
Stenhuggarnas ackordspriser för murningen hava 
för olika dimensioner i runt tal utgjort: 

Trumma 0,9x0,6 
Trumma 0,9xl,2 
Trumma l,2xl,2 

Högst Lägst Medeltal 
kr. kr. kr. 
50:- 35:- 39:-
90:- 77:- 82:56 
95:- 88:- 93:83 

Bild I I. Bro över Thorshagsån. 



Bild 12. Trumma av granit, enkel 

Bild 13. Trumma av granit, dubbel 
Bild 14. Trumma av armerad betong, enkel 

Trumma 1,2xl,8 145:- 154:60 148:65 
Trumma 2(1,2xl,8) 220:- 220:- 220:
Trumma l,5x2,l 173:- 173:- 173:-

Kostnaden för samtliga broar, kulvertar och 
trummor har uppgått till 852 096:56 kr. (se tab. 
12 och 13). 

Bild 15. Trumma av armerad betong, dubbel 

3. Vägkorsningar samt väg-
och järnvägsomläggningar 

Landsvägar och andra större vägar korsas av banan 
29 gånger. Åtta av dessa korsningar hava anord
nats i banans plan, varjämte tolv vägportar och nio 
vägbroar blivit anordnade. Lägen och kostnader 
för vägportar och vägbroar framgå av tab. 14 och 
desammas utseende av bilderna 16-32. Plankors
ningarna hava försetts med fällbomsanordningar. 

Mindre vägövergångar hava utförts till ett an
tal av 182, varjämte en gångbro vid Nyköping 
Östra blivit anordnad. Bild 33 visar anordningar 
vid övergångar samt bild 34 en grind. 

Landsvägar och andra större vägar hava om
lagts på en sträcka av 10 222 m och mindre vägar 
på en sträcka av 18 562 m. 

Omläggningen av Oxelösund-Flen-Västman
lands järnväg och dennas korsning med stats
banan medelst viadukt samt det under år 1914 
beslutade förbindelsespåret mellan sagda järnväg 
och statsbanans station i Nyköping hava tillsam
mans dragit en kostnad av 356 915:89 kr. 

En mindre omläggning av Stavsjö järnväg 
jämte vägport för korsningen med statsbanan 
har dragit en kostnad av 12 874:65 kr. 

Sammanlagda kostnaden för vägkorsningar 
samt väg- och järnvägsomläggningar har uppgått 
till 950 401:55 kr. (se tab. 15). 
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Bandelen Järna-Enstaberga 
Samtliga trummor (149 se.) 

Bandelen Enstaberga-Åby 
30 se. täckta trummor 0,9x0,6 m 
39 " " " 0,9xl ,2 " 
6 " " " 1,2xl,2 " 
4 " " " 1,2xl ,8 " 
1 " " " 2 (l,2xl,8) " 
1 " " " 1,5x2,1) " 
2 " öppna " med spännvidd av 

1 se. a 1,0 m och 1 St. a 3,0 m 

Summa kronor 

Samman 
lagd 

längd 

m 

-

317,97 
634,88 
122,45 
110,25 
43,90 
18,60 

-

-

b::;b::; 

~~ .._ .._ 
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~~ 
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spåntning, grund-
rävning, m och 

ut opp samt diverse 

prm 
trumma 

kr. kr. 

- -

10 622:93 33:41 
29 521:19 46:49 
6 226:95 50:85 
7 669:55 69:56 
3 772:51 85:93 
4 070:93 201:27 

2 486:61 -

- -

Kostnad för 
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;:s 
;,.
~ 
~ 

kr. 

-

14 339:88 
54 409:22 
12196:35 
17 676:33 
10 030:40 
3 398:20 

2 394:25 
-

murnmg 

pr m 
trumma 

kr. 

-

45:09 
85:70 
99:60 

160:33 
228:48 
182:70 

-

-

över 
by~-
na 

kr. 

-

-
-
-
-
-
-

616:94 
-
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Summa kostnad 

prm 
trumma 

kr. kr. 

- -

24 962:81 78:50 
83 930:41 132:19 
18 423:30 150:45 
25 346:27 229:89 
13 802:91 314:41 
7 469:13 383:97 

- -

- -

b::; 

~ 

Kronor 

318 518:60 

173 934:83 

5 497:80 

497 951:23 
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Vägport vid Bankesta, förlängning av 
Väg~ro " " 

" Nora 
" Skårby 
" Vagnhärad 

Vägp~rt " Västerljung 
" Braken (Lästringe) 

Väg~ro " Tystberga, öster 
" Tystberga, väster 

Vägport " Skälkulla .. 
Gångbro " Nyköping Ostra 

1910 
1913 

1912-1913 
1913 
1912 

1911-1912 
1910-1911 

1912 
1913 

1910-1911 
1915 

Vägport " Nyköping, öster om ån 1911-1912 

Vägport " Nyköping, väster om ån 

Viadukt för O.F.V järnväg 
Vägbro vid Vallby 
Vägport " Skällsta 

" " Ålberga 
" för Stavsjö järnväg 
" vid Hyttan 
" " Stenbäcken 

" Torskär 
" Getå 
" Norrviken 
"Åby 

Summa kronor 

Bild 20. Vägbro vid Vagn.härad. 

1911-1912 

1910-1912 
1915 

1912-1914 
1913-1914 
1913-1914 
1913-1914 
1912-1914 
1912-1914 
1913-1914 
1912-1914 

1915 

4,16 
16,558 
10,5 
11,0 

3 a 10,7 
7,0 
7,0 

3 a 9,8 
15,0 
4,0 

{ 
2 a 3,0 
1 "12,0 

{ 
2" 3,0 
1" 10,0 
35,0 
14,1 
5,0 
7,0 
4,0 
6,0 
5,0 
8,0 
5,0 
8,0 

3 a 9,8 

1 012:82 
625:89 
939:27 
938:90 
234:40 

1 411:90 
3 610:64 
1 343:65 
1 438:52 

10 905:77 
6 901:89 
6 892:56 
7 837:35 

10 317:36 
12 433:45 
7 198:23 
8 762:51 
4 446:47 

1 598:23 
2 388:45 
1 175:60 
1 667:35 
1 235:20 
2 683:83 

12 244:34 
2 572:02 

11 220:66 

119:15 
18:24 

9:38 
465:12 

92:10 
85:50 

387:40 

7 517:68 
25 152:78 

5 018:82 
5 532:88 

16 969:83 
11 653:50 

11 328:-
11 220:92 
12 500:60 
5 903:74 
2 086:25 

12 246:01 

31 702:38 

63 628:20 
19 022:80 
13 635:97 
9 934:02 
9 007:43 

10 443:68 
11 796:34 
16 994:30 
12 145:31 
12 763:68 
17 493:05 

358 716:17 

35 



/ 

36 

4. Överbyggnad 
Spårläggrzing 
Med anledning av att denna bana skulle trafi
keras av snabbgående tåg med en största hastig
het av 90 km i timmen har den i huvudspår och 
tågspår på bangårdar belagts med räler av 1896 
års modell. Dessa hava en vikt av 40,5 kg pr m 
och äro 10 m långa. Rälerna jämte skarvjärn hava 
levererats av Viktor Berg, Stockholm, såsom om
bud för Stahlwerke-Verband Aktiengesellschaft i 
Di.isseldorf, och tillverkats vid sistnämnda före
tags verkstäder i Bochum av bessemerstål, fram
ställt på den s.k. sura vägen. A bangårdar hava 
alla spår utom tågspår belagts med räler av 187 4 
års modell med en vikt av 27,5 kg pr m. 

Följande tablå utvisar, huru mycket räler och 
skarvjärn, som levererats under olika år och till 
vilka priser. 

Räler Skarvjärn 

Leverans år Kg Prish 
ton, . Kg Pris h 

ton, . 

1910 1 600 317 101:- 114 278 136:-
1911 3 592 115 102:- 256 435 137:-
1912 700 350 99:50 49 895 134:50 
1914 2 160 310 108:- 154 138 138:-

Spårväxlar och spårkorsningar hava levererats 
dels från statens järnvägars egna verkstäder, dels 
från Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. 

Sliprarna hava levererats från skilda delar av 
landet, då tillräckligt antal sliprar ej kunde an
skaffas på de orter, banan berörde. Sliprarna äro 
tillverkade av furu och hava betingat ett pris av 
1 :97 kr pr st. 

I leveranskontrakten hava följande bestämmel
ser varit intagna. 

"Det till sliprarna använda virket skall vara av 
god beskaffenhet, fast och friskt samt fritt från 

Bild 21. Vägport 
vid Västerijung. 

Bild 22. Väg
port vid Braken 
(Lästringe). 

Bild 23. Vägbro ös
ter om Tystberga. 

Bild 24. Vägbro 
väster om Tyst
berga. 



maskhål, skadliga kvistar och sprick
or eller andra fel. Det skall vara av
verkat under de leveransen närmast 
föregående månaderna, november
mars, samt omedelbart efter avverk
ningen avbarkat och far icke längre 
än en månad hava legat i vatten. 
Sliprarna skola hålla minst 125 mm 
kärnmått, vara skrädda på två mot
satta sidor till 
16 cm tjocklek 
av rund tim
mer med minst 
22 cm 
diameter 

topp
och 

vid ändarna av
skurna vinkel
rätt mot längd
riktningen. De 
skrädda ytorna -
skola vara full
komligt plana 
och sliprarna 
i allmänhet raka, dock mottagas 
även sliprar med intill 15 cm sido
krökning". 

Sliprarna hava icke impregnerats. 
Slipersfördelningen framgår av 

fig. 4. 
Rälsläggningsarbetets fortskridan

de framgår av fig. 5. rälsläggarelaget 
har för spårutläggningen betalts 

Bild 25. Vägport 
vid Skälkulla. 

Bild 26. Vägport 
vid Nyköping, 
öster om ån. 

Bild 27. Vägport 
vid Nyköping, väs
ter om ån. 

Bild 28. Viadukt 
for O.F.V:s järn
väg. 
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med 40 öre pr spårmeter för 1896 års räler och 
54 öre för 187 4 års räler. I dessa priser har ingått 
ersättning för lastning och lossning av all erfor
derlig material såsom räler med tillbehör, sliprar, 
pallningsvirke m.m., laftning av skarvsliprar, er
forderlig pallning samt baxning av spår. 

Klotsning och dubbelspikning hava utförts en
ligt nedanstående bestämmelser. 

Klotsning, som har till ändamål att motverka 
rälernas benägenhet till omstjälpning eller för
skjutning utåt i följd av hjulflänsarnas tryck, skall 
utföras enligt följande bestämmelser: 

a) vid radie av 450 meter eller därunder klotsas 
å varje sliper i yttersträngen och å varannan sliper 
i innersträngen. 

b) vid radie över 450 till och med 600 meter 
klotsas å varannan sliper i vardera rälssträngen, 

c) vid radie över 600 till och med 750 meter 
klotsas å var tredje sliper i vardera strängen, 

d) vid radie över 750 till och med 900 meter 
klotsas å var femte sliper i vardera strängen och 

e) vid växelkurvor klotsas å varannan sliper i 
vardera rälssträngen samt dessutom å rakspåret 
framför växelspetsen å de närmaste tre sliprarna. 
Klotsarna, vilka skola vara 250 millimeter långa 
och tillverkade av ek enligt fastställd modell, in
huggas till 50 millimeters djup .i ena kanten av 
den underliggande slipern, så att de få omkring 
30 graders lutning och kvarhållas i haket med
elst en 100 millimeters furuspik, anbragt i klot
sens yttersida och till tre fjärdedelar nedslagen 
i slipern. 

Dubbelspikning, som har till ändamål att vid
makthålla den förskrivna spårvidden, skall utfö
ras enligt följande grunder: 

T 
Bild 29. Vägbro 
vid Vallby. 

Bild 30. Vägport 
vid Torskår. 

Bild 31. Vägport 
vid Getå. 

Bild 32. Vägbro 
vidÄby. 



Bild 33. Vägöver
gång. 

Bild 34. Grind 

Tab. 15. Kostnadssammandragfor vägkorsningar samt väg- och järnvägsomläggn,ingar. 

ag kr. Antal Sl Kostnad 

Bandelen Järna-Enstaberga 

Vägövergångar i banans plan { 11 ~ ~1~dre } - - 41327:12 

Vägbroar (se cab. 14) 7 se. 140024:03 
Vägportar (se cab. 14) 6 se. 80369:31 
Gångbro (se cab. 14) 1 se. 2086:25 
v· m1·· . { 5 388 m lands- och bygdevägar} - - 75361 :89 ago aggnmgar 9 983 m by- och ägovägar 
Omläggning av O.F.V järnväg vid Nyköping - - 154544:24 
ÅI 1914 beslutad omläggning av d:o vid d:o - - 138743:45 

Bandelen Enstaberga-Åby 
Vägövergångar i banans plan, större 3 se. 3 718:14 
Vägövergångar i banans plan, mindre 70 se. 275 472:90 
Vägbroar (se cab. 14) 2 se. 365 125:85 
Vägportar (se cab. 14) 8 se. 96 720:73 
Omläggning av lands- och bygdevägar 4 834 m 93 304:61 
Omläggning av by- och ägovägar 8 549 m 56 245:81 
Omläggning av Scavsjö järnväg - - 3 687:22 

Summa kronor - - 950 401:55 

Utgörande 
h pr en er 

kr. 

-

-
-
-

-

-
-

1 239:38 
393:47 

-
-

19:30 
6:57 

-

-
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Bild 35. Grustag med grävmaskin. 

a) å alla huvudspår, där räler av andra model
ler och med annat anfästningssätt än de åren 
1896 och 1899 fastställda förefinnes, dubbel
spikas på båda rälssträngarnas yttre, från spåret 
vända sida, på fem sliprar under varje rälspar 
av 7,315 meters längd och på sex sliprar under 
varje rälspar av 10 meters längd, dock icke på 
skarvsliprarna, men i övrigt med lämplig fördel
ning längs rälerna, 

b) i växelkurvor dubbelspikas på varje sliper i 
yttre skensträngen och 

c) å sliprar, där klotsning utförts, dubbelspikas 
icke. 

Ballastning 
Till grusning av sträckan Järna- Enstaberga har 
tagits grus från Linga grustag och till sträckan 
Enstaberga-Åby från Grova grustag, beläget 3,5 
km nordväst om Enstaberga station. Bild 35 ut
visar grävmaskinen i arbete i Grova grustag. 

All lastning av ballastgrus har å sträckan Ensta
berga-Åby skett med grävmaskin till en mängd av 
ungefär 163 000 kbm och har kostat 22,3 öre per 
kbm, däri inberäknat avskrivning å grävmaskin. 

Lossning av gruset jämte spårets lyftning kos
tade vid samma bansträcka 30,3 öre samt anlägg
ning och underhåll av gropspår 43,2 öre pr kbm. 

Fig. 4. ..5/ipersf"ördelning. 

r ---------- ·-··---·- .90oo --- --- -· -- -·- ··-·- -·-· 7 

_43J_~_ ~- .t!;!) _ __ . _!lf).L==-=-=-~~---l\'!!. ___ l\\!f. l\\!b m·_·iiifi: _- l:'!L 
~.S:,0-1'R7-.S,O - -.-,- UB- 7"' _._ 7'l::t - ~ - - ,?O - ;,,-:>- 7)1:) - ~-- 7;:it,-424-.s;,,a--..,ett,-.s;:,1# - -
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Bandelen Enstaberga-Åby 
I. SPÅRlÄGGNING 

Materialkostnader 
Räler av 1896 års modell 

" " 1874 " " 
Vinkelskarvjärn till räler av 1896 års modell 

" " " " 1874 " " 
Övergångsskarvjärn 
Rälsskarvbulcar med muttrar 
Rälsspik 
Sliprar 
Kurvklocsar 
Spårväxlar 
Spårväxelmoträler 

" ställ 
Korsningar 
Stopp bockar 
Diverse 

Transportkotnader 
Järnvägsfrakter, lastn ingar och lossningar 

Arbetskostnader 
Spårläggning 
Växelläggning 
Kurvklocsning 
Lafcning av sliprar 
Tågkostnader vid arbetslinjen 
Stopp bockar 
Diverse 

Il. BALLASTNING 

Arbets- och materialkostnad 
Anläggning och underhåll av gropspår 
Handlastning av grus till ballast 
Maskinlastning " " " " 
Lossning " " 
Spårjustering 
Tågkostnader vid arbetslinjen 
Diverse 
Makadamisering av växlar 

Summa kronor 
Bandelen Järna-Enstaberga 
Samtliga kostnader för spårläggning och ballastning 

D:o d:o för hela banan Järna-Åby 

Antal 

84 192,6 

16 836 

35 000 
246 276 

58 542 
27 738 

Huvudspår l Järna-Enstaberga 66 092 l 
Enstaberga-Åby 42 141 = 108 234 m 

Utg. pr 
Slag I a-pris Kostnad Summa m spår 

kr. kr. kr. kr. 

m I 4:28 

St. I 1:97 

St.1-:167 
" -:06 
" 1:964 
" -:058 

360 051:71 

3 322:31 

5 833:04 
14 722:20 

115 005:53 
1 608:82 

265:64 

25 646:93 

530 708:25 12:59 

25 646:93 -:60 

S'd • l Norrvrå-Enstaberga 14 474 l = 19 584 m 
1 ospar Jönåker-Porsgata 5 110 

Antal 

5846 
6 153 

962 
l 846 

138 
6 735 

51 433 
9 367 
3 019 

31 
62 
28 
32 
4 

Slag 

m 

St. 

a-pris 
kr. 

4:10 
2:83 
1:89 
-:54 
4:30 

-:174 
-:059 

1:99 
-:057 

" 433:81 
22:60 
27:29 

" 158:98 
96:64 

Kostnad 
kr. 

23 951:72 
17 405:20 

1 821:53 
1 000:67 

594:86 
l 177:66 
3 045:43 

18 624:61 
172:95 

13 449:81 
1 395:58 

764:13 
5 087:51 

386:54 
29:53 

3 689:93 

Summa 
kr. 

88 907:73 

3 689:93 

Utg. pr 
mspår 

kr. 

17:40 

-:72 

Summa kost- ~ 
nad för huvud- & 

och sidospår · ...... kr. 

619 615:98 

29 336:86 

0 

s 
V, 
M 
::i 
~ 
V, 

~ s 
~ 
p_. 
""I 

~ 
8? 
""I 
V, 

-0 
p.io 

:=!-
p.i: 

gg 
t-----t----+------+------+-------+---+----+--+----+-------t-----+------+------::i 

42 141 

23 121 
31 688 

48 
140 962 
141 010 
42 141 

m I -:40 

St. I -:04 
" -:026 

kbm -:35 
-:22 
-:30 

m -:38 

16 856:40 

924:84 
833:16 

16 281:04 

82:85 

60 926:44 
16:80 

31 435:67 
42 692:32 
16 149:55 
75 323:04 

230:57 

34 978:29 I -:83 
591 333:47 14:01 

226 774:39 5:38 

818 107:86119:40 

1 409 661:87 21:33 

2 227 769:73 I 20:58 

5 110 
32 

2 698 

4 

m 
sr. 

St. 

22 8321 kbm 
22 832 " 
4818 m 

16 St. 

-:54 
145:60 

-:04 

90:92 

-:27 
-:44 
-:24 

504:33 

2 757:93 
4 659:08 

107:92 

2513:37 
363:69 

5 684:61 

6 214:33 
10031:56 

1 302:45 
16 823:37 

3:40 
8 069:28 

10 401:42 
102 999:08 

48 129:-

2:04 
20:16 

9:42 

151 128:08 29:57 

407 044:95 28: 12 

558 173:03 I 28:50 

45 379:71 
694 332:55 

274 903:39 
969 235:94 

1 816 706:82 

2 785 942:76 
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Kostnaden i sin helhet för ballastningen, inbegri
pet spårjustering, har kostat 1 :61 kr. pr kbm. 

Sammanlagda kostnaden för överbyggnaden 
har upgått till 2 785 942:76 kr., se tab. 16. 

5. Husbyggnader 
Husbyggnaderna hava uppförts såväl av tegel som 
av trä. Huvudbyggnader av trä hava stomme av 
plank och mindre byggnader av bräder på stolp
resning. Till taktäckning har för alla hus använts 
enkupigt taktegel. Grunderna hava uppförts av 
betong. 

Källare äro anordnade i alla byggnader med 
bostadslägenheter. 

Samtliga stationshus uppvärmas medelst cen
tralvärmeanordningar och övriga bostadshus ge
nom kakelugnar. 

Stations byggnader 

I Järna har det gamla stationshuset undergått en 
genomgripande förändring och tillbyggnad. Ar
kitektavdelnigens ritningar litt. E.4144+A hava 
härför legat till grund. 

Stationshusen vid Hölö, Tystberga, Sjösa, Jön
åker (se bild 37) och Stavsjö hava uppförts av trä, 
de tre förstnämnda enligt ritningar E.3548+A-B 
och de övriga enligt E.35481+1A-1B. Samtliga 
innehålla i bottenvåningen vestibul och väntsal, 
expedition, resgods- och varmrum. I övre vå
ningen bostadslägenhet om tre rum och kök. 

Stationshusen vid Västerljung, Lästringe, 
Enstaberga, Ålberga och Krokek hava upp
förts av tegel, de tre förstnämnda enligt rit
ningar E.3540+A-B och de båda övriga enligt 

Bild 36 Stationshus vid Nyköping. 

-~~~,.,. 
E ~ .• 'Vfll"~·•'fiJf..'",t 
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Bild 3 7. Stations
hus vid jönåker. 

Bild 38. Stations
hus vidÄby 

Bild 39. Hållplats
stuga vid Getå. 



E.3549 11 +A-B. Dessa byggnader innehålla sam
ma lägenheter som föregående. 

Vid Vagnhärad har stationshuset uppförts av 
tegel enligt ritningar E.356l+A och 3586. Bot
tenvåningen innehåler väntsal, expedition och 
resgodsrum samt en kunglig väntsal och övre vå
ningen en bostadslägenhet om tre rum och kök 
och en om två rum och kök. 

Vid Svärtagård har stationsstuga av trä uppförts 
enligt ritningar E.3727 +C med vissa ändringar. 
Byggnaden innehåller i nedre våningen väntsal, 
expedition och resgodsrum och i övre våningen 
en bostadslägenhet om två rum och kök. 

Stationshuset vid Nyköping har uppförts av 
tegel i enlighet med ritningar E.3560+A-E samt 
3594, 3839 och B.2178 (se bild 36). 

44 

Bild 40. Boställs
hus vid Alberga. 

Bild 41. Lokstall 
vid Nyköping. Lok 
från vänster: Litt. 
U 594, Ta 710 
och ett okänt S. 

Stationshuset vid Åby har uppförts av tegel en
ligt ritningar E.41821+1A-1F (se bild 38) . 

Hållplatsstugor av trä hava uppförts vid Norr
vrå enligt ritning E.3834, vid Nyköping Östra 
enligt ritning 4196+A-B, vid Getå enligt ritning 
E.3901 1 (se bild 39) och vid Porsgata enligt rit
ning E.31921

• 

Boställshus av trä hava uppförts vid Hölö, Tyst
berga, Sjösa, Nyköping, Jönåker och Stavsjö, de 
fyra förstnämnda enligt ritningar E.3574+A-B 
och de båda andra enligt ritningar E.357411 + 11A-B. 
Vid Nyköping har därjämte uppförts ett andra 
boställshus enligt ritning E.5326. 

Boställshus av sten hava uppförts vid Vagn
härad, Västerljung, Lästringe, Enstaberga, Ålber
ga, (se bild 40) och Krokek, de fem förstnämnda 



Bild 42. vatten
torn vid Stavsjö. 

Bild 43. Banmäs
tar- och banvakts
stuga. 

Bild 44. Enkel 
banvaktsstuga. , ---.--~ :~. :: ·<-. .-~~-, , 
enligt ritningar E.3577 +A-B och de båda andra 
enligt ritningar E.357711+11A-B. 

Samtliga boställshus utom "det andra'' vid Ny
köping innehålla vardera tre lägenheter om två 
rum och kök. 

Vid Nyköping har uppförts ett personal- och 
förrådshus enligt ritningar E.5327 +A. 

Avträdeshusen hava sammanbyggts med sta
tionshusbyggnaderna vid samtliga trafikplatser 
med undantag för Svärtagård, Getå och Porsgata, 
där de hava uppförts enligt ritningar E.3032a, 
4516 och 4510 resp. 
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Godsmagasin enligt ritning E.2058 hava upp
förts vid Hölö, Västerljung, Lästringe, Tystberga, 
Sjösa, Enstaberga, Jönåker, Ålberga, Stavsjö och 
Krokek. 

Vid Vagnhärad, Svärtagård och Nyköping 
hava godsmagasinen uppförts enligt ritningar 
E.3084, 3766 och 3588 resp. Vid Järna harma
gasinet till byggts enligt ritning E. 415 5. 

Vid Nyköping har lokstall med fyra stallplatser 
uppförts enligt ritningar E.3765+A och B.2271 
(se bild 41). 

Vid Vagnhärad och Stavsjö (bild 42) hava vat
tentorn uppförts enligt ritningar B.2669 och 
E.3836 och vid Nyköping enligt ritning B.2671. 

Pumphus hava uppförts vid Vagnhärad, Nykö
ping och Stavsjö enligt ritningar E.3823, 3899 
och 4587 respektive. 

Banbevakningsbostäder 

Den banbevakningsindelning, som legat till 
grund för placeringen av bevakningspersonalens 
bostäder, omfattade bandelens Järna-Åby upp
delning i tre banmästaravdelningar och 43 ban
vaktssträckor. 

För banmästare och banvakt hava uppförts 
kombinerade banmästar- och banvaktsstugor vid 
Vagnhärad enligt ritningar E.3547 +A, vid Nykö
ping enligt ritningar E.3543+A och vid Ålberga 
enligt ritningar E.3547n+11A (se bild 43). De 
innehålla i bottenvåningen ett expeditionsrum 
och i vardera våningen en bostadslägenhet om 
två rum och kök. Uthusen hava uppförts enligt 
ritning E.3564. 
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Bild 45. Dubbel 
banvaktsstuga. 

24 enkla banvaktsstugor hava uppförts dels av 
tegel enligt ritning E.3539 eller 35391 (se bild 44) 
och dels av trä enligt ritning E.3540 eller 35401

• 

Uthus till banvaktsstugorna hava uppförts enligt 
ritning E.3563. 

Dubbla banvaktsstugor hava uppförts enligt 
ritning E.35741 (se bild 45) vid Jönåker, Stavsjö 
och Krokek. Uthus till dessa stugor hava upp
förts enligt ritning E.3564. 

För övriga banvakter hava bostäder beretts i 
vissa av boställshusen och stationshusbyggna
derna. 

Kostnaden for samtliga husbyggnader vid banan 
hava uppgått till 1 287 085:35 kr., se tab. 17. 

6. Bangårdar 
Å bandelen Järna-Åby hava anlagts följande 
driftplatser på här angivna avstånd från Järna: 
Vid Hölö 8,2 km, Norrvrå 10,8 km, Vagnhärad 
18,5 km, Västerljung 22,8 km, Lästringe 31,6 
km, Tystberga 37,6 km, Svärtagård 45,0 km, 
Sjösa 49,8 km, Nyköping Östra 55,2 km, Ny
köping 56,8 km, Enstabega 65,2 km, Jönåker 
72,7 km, Ålberga 82,0 km, Stavsjö 90,6 km, 
Krokek 96,7 km, Porsgata 99,8 km, Getå 103,1 
km och Åby 108,5 km. 

Minsta fria spårlängden å mötesspår är 400 m. 
Vattenstationer hava anordnats vid Vagnhärad, 

Nyköping och Stavsjö. 
Utanför yttersta växlarna hava å alla bangårdar 

uppsatts semaforer med försignaler. Semaforerna 
manövreras från vevapparater vid stationshusen 
utom vid Järna och Nyköping, där särskilda 
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Byggnadens benämning och läge 

Stationshus vid Hölö 
" " Vagnhärad 

" Västerljung 
" Lästringe 
" Tystberga 
" Sjösa 
" Nykö ing 

Enstaberga 
" Jönåker 

Ålberga 
" Stavsjö 
" Krokek 

Stationsstuga" Svärtagård 
Hållplatsstuga vid Norrvrå 

" " Porsgata 
" Getå 

Boställshus vid Hölö 
" " Vagnhärad 

" Västerljung 
" Lästringe 
" Tystberga 
" Sjösa 
" Ny~öping 

" Enstaberga 
" Jönåker 

Ålberga 
" Stavsjö 
" Krokek 

av trä 
sten 

trä 

sten 

trä 
sten 
trä 
sten 
trä 

sten 

trä 

sten 
trä 
sten 
trä 
sten 

Byggnadsår 
A 

1912-1913 
1912-1913 
1912-1913 

1913 
1912-1913 
1912-1913 
1912-1913 
1913-1914 
1914-1915 
1914-1915 
1915-1916 
1914-1915 
1913-1914 
1913-1914 
1914-1915 

1915 
1912-1913 
1912-1913 

1913 
1913 

1912-1913 
1912-1913 
1912-1913 

1916 
1913-1914 
1914-1915 
1914-1915 
1915-1916 
1914-1915 

Arkitekt
kontorets 
ritningsnr. 

B 
3548+A+B 
356l+A 
3549+A+B 
3549+A+B 
3548+A+B 
3549+A+B 
3560+A+B 
3549+A+B 
3548 11 +A+B 
354911 +A+B 
354811 +A+B 
354911 +A+B 
3727+C 
3834 
39021 

3901 1 

3574+A+B 
3577+A+B 
3577+A+B 
3577+A+B 
3574+A+B 
3577+A+B 
357411 +11A 
5326 
3577+A+B 
357411 +11A 
357711 +11A 
357411 +11A 
357?11+11A 

Huvudbyggnad 

Grund ocn 
sockel kr. 

C 
4 544:67 

11 310:51 
6 055:35 
5 714:18 
5 279:41 
6 328:66 

13 005:29 
5 753:14 
3 190:32 
4 251:94 

4 279:96 
3 849:75 

848:54 
1 225:09 
1 138:59 
2 340:70 
3 629:24 
3 279:36 
2 908:31 
2 311:06 
2 577:76 
3 693:67 

3 380:59 
2 290:07 
3 381:59 

913:93 
2 867:24 

Kostnad 
Huset ovan 
sockeln kr. 

D 
20 266:31 
43 832:47 
25 705:04 
23 436:84 
20 394:93 
20 197:39 
86 358:91 
21 940:32 
21 227:52 
26 181:94 

25 767:02 
10 847:92 
3 944:50 
5 042:89 
4 543:32 
8 806:52 

15 360:70 
9 758:53 
9 770:84 
8 575:61 
8 639:23 

13 849:90 

9 742:98 
15 556:74 
18 321:48 
4 137:75 

18 287:36 

Godsmagasin vid Hölö, Västerljung, Lästringe, Tystberga, Sjösa, Enstaberga, Jönåker, Ålberga och Krokek 
" " Vagnhärad 

" Svärtagård 
" Nyköping 
" Stavsjö 

Omlastningsmagasin m.m. vid Stavsjö 
Lokstall vid Nyköping 
Vattentorn med cistern och invändiga ledningar m.m. vid Vagnhärad 
Pumphus och maskineri " " 
Utvändiga ledningar 
Vattentorn med cistern " " Nyköping 
Pumphus och maskineri " 
Utvändiga ledningar 
Vattentorn 
Pumphus och maskineri 
Utvändiga ledningar 
Förrådshus 

" Stav~jö 

" Nyköping ,, ,, Diverse mindre byggnader 
Enkla banvaktsscugor med uthus, källare och brunnar m.m. 
Dubbla " " " " " " " 
Banmästar- och banvaktsstugor med uthus, källare och brunnar m.m. 
Banmästarstuga med uthus, källare och brunn 

Summa kronor 

Summa 
kr. 

24 810:98 
55 142:98 
31 760:39 
29 151:02 
25 674:34 
36 526:05 
99 364:20 
27 693:46 
24417:84 
30 433:09 
20 828:-
30 046:98 
14 697:67 

4 793:04 
6 267:98 
5 681:91 

11 147:22 
18 989:94 
13 037:89 
12 679:15 
10 886:67 
11 216:99 
17 543:57 

9 570:38 
13 123:57 
17 856:81 
21 703:07 

5 051:68 
21 154:60 

A 
1912-1915 
1912-1913 
1913-1914 
1912-1913 
1915-1916 
1915-1916 

1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1913 
1915 
1915 
1915 
1916 

1912-1915 
1912-1915 
1913-1915 
1913-1915 

Uthusbyggnad 

Arkitekt
kontorets 
ritningsnr. 

3032A 

4510 
4516 

2728 

2728 

27281 

27281 

27281 

B 
2058 
3084 
3766 
3588 

JN.I.45 
3765+A 
2669 
3823 

B.2671 
3899 

B.2696 
4587 

5327+A 

3539&3540 
357411 

3543&3547 

Kostnad 
kr. 

2 206:92 

1 751:02 
1 872:64 

446:01 

1 821:69 

33:20 
1 035:47 

982:99 

908:41 
C 

6 391:89 
791:69 
513:85 

2 453:03 

23 243:02 

Kostnad för 
brunn kr. 

1 123:50 
1 021:40 

765:68 
1 067:13 
1 805:38 

200:-

1 024:51 
562:60 
230:35 
445:32 
976:46 
277:62 

D 
26 142:95 

4 206:23 
2 266:60 
8 009:04 

34 429:74 

Total 
kostnad 

kr. 

25 934:48 
56 134:38 
32 526:07 
30 218:15 
27 479:72 
26 726:05 
99 364:20 
28 717:97 
24 980:44 
30 663:44 
21 273:32 
31 023:44 
17 182:21 
4 793:04 
8 019:-
7 554:55 

11 147:22 
19 435:95 
13 037:89 
12 679:15 
10 886:67 
11 216:99 
19 365:26 

9 570:38 
13 156:77 
18 892:28 
22 686:06 

5 051:68 
22 063:01 

32 534:84 
4 997:92 
2 780:45 

10 462:07 
3 058:77 
2 409:45 

57 672:76 
9 078:63 
7766:10 
1 499:10 
8 033:94 
2 727:18 
6 440:64 
5 742:30 
9 345:48 

10 752:48 
53 045:11 

1 533:90 
284 058:82 

56 988:42 
39 882:12 
14 014:10 

1 287 085:35 
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ställverkshus hava uppförts. Vid Åby utfördes 
semaforerna endast lokalt ställbara, emedan här 
senare skulle anordnas fullständig växel- och 
signalsäkerhetsanläggning. Samtliga växlar hava 
förreglats. 

A Nyköpings bangård har elektrisk belysning 
anordnats och vid övriga trafikplatser luxlampor 
uppsatts. 

Såväl plattformar som lastkajer hava utförts 
dels av trä och dels av betong. 

Kostnaderna för samtliga bangårdsanlägg
ningar vid banan (se tab. 18) hava uppgått till 
3 687 036:89 kr., i vilken summa dock icke ingår 
kostnaden för å bangårdarna uppförda byggna
der för banbevakningspersonalen. 

]ÄRNA, STATION 

Vid denna station har en genomgripande om
byggnad av spårsystemet och stationshuset m.m. 
företagits, och banbyggnadens andel i kostnaden 
för densamma har uppgått till 287.000 kr. 
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H öLÖ, STATION. BILD 46 

Här hava anlagts tre rundspår om 615, 494 och 
182 m fria längder och ett stickspår om 51 m. 
stationshus och avträdeshus, boställshus med 
uthus samt godsmagasin hava uppförts. Vidare 
hava utförts två mellanplattformar om 90 m 
längd vardera samt en lastkaj om 20 m. Kostnad 
139.053:37 kr. 

N ORRVRÄ, HÅLL- OCH LASTPLATS. BILD 47 

Ett rundspår om 100 m fri längd och en person
plattform om 65 m hava anlagts. Vidare hava 
uppförts hållplatsstuga samt banvaktsstuga med 
uthus. Kostnad 20.641 :48 kr. 

VAGNHÄRAD, STATION. BILD 48 

Tre rundspår om 608, 489 och 165 m fria läng
der samt ett stickspår om 1 257 m hava anlagts. 
Därjämte hava anordnats två mellanplattfor
mar om 175 och 90 m och en lastkaj om 20 
m längd. Vidare hava uppförts stationshus med 
avträdeshus, boställshus samt kombinerad ban-

Bild 46 Hölö 
bangård 

Bild 47. Norrvrå 
bangård 



Bild 48. Vagn.härad bangård. 

mästar- och banvaktsstuga med uthus och gods
magasm. 

Trafikplatsen har utrustats med vattentag
ningsanordningar. Vattnet tages från Trosaån. 
Såväl vattentorn som pumphus hava uppförts. 
Kostnad 207 552:72 kr. 

VASTERLJUNG, STATION. BILD 49 

A bangården hava anlagts två rundspår om 556 
och 173 m fria längder samt ett stickspår om 
58 m. Vidare hava utförts mellanplattform om 
180 m och lastkaj om 20 m längder. De upp
förda husbyggnaderna utgöras av stationshus 
med avträdeshus, boställshus med uthus samt 
godsmagasin. Kostnad 111 971:53 kr. 

Tab. 18. Kostnadssammandragfor bangårdar. 

Hölö, station 
Norrvrå, håll- och lastplats 
Vagnhärad, station 
Västerljung, " 
Lästringe, " 
Tystberga, " 
Svärtagård, håll-, last- och mötesplats 
Sjösa, stati~~ 
Nyköping Ostra hållplats 
Nyköping, station 
Enstaberga, " 
Jönåker, " 
Ålberga, " 
Stavsjö, " 
Krokek, " 
Porsgata, håll- och lastplats 
Getå, hållplats 

Terrassering, 
plattformar 

lastkajer m.m. 
kr. 

53 784:52 
8 770:89 

66 767:52 
36 555:09 
33 686:88 
38 179:54 
26 639:52 
43 831:96 

3 737:97 
393 776:88 
42 159:73 
45 643:11 
41 121:67 
73 469:20 
64 673:96 
13 120:14 
46 084:98 

Kronor 1 032 003:56 
Andel i kostnad för ombyggnad av Järna station 

" " " " Åby station 
" " " " ombyggnad av Norrköping station 

Summa kronor 

LASTRINGE, STATION. BILD 50 

Vid denna trafikplats hava anlagts två rundspår 
om 546 och 170 m fria längder samt två stick
spår om 8 och 37 m ävenledes fria längder. Mel
lanplattformens längd är 160 m och lastkajen är 
18 m lång. Därjämte hava uppförts stationshus 
med avträdeshus, boställshus med uthus samt 
godsmagasin. Kostnad 124 463:52 kr. 

TYSTBERGA, STATION. BILD 51 

Tre rundspår om 623, 506 och 171 m samt ett 
stickspår om 110 m fria längder hava anlagts. 
Vidare hava utförts två mellanplattformar om 
vardera 90 m och en lastkaj om 28 m läng
der. Stationshus med avträdeshus, boställshus 

Vattentag
ningsan

ordningar 
kr. 

18 343:83 

17 201:76 

25 841:26 

Husbygg
nader 

kr. 

40516:85 
4 793:04 

80 598:25 
48 902:58 
46 245:44 
41 811:68 
19 962:66 
41 700:22 

251 013:68 
45 770:89 
47 719:42 
57 191:68 
31 793:22 
56 711:60 

8 019:-
7 554:55 

Över
byggnad 

kr. 

44 752:-
7 077:55 

41 843:12 
26 513:58 
27 527:69 
44 472:30 
21 192:66 
26515:56 

138 359:37 
28 411:12 
36 386:50 
29 694:61 
31 904:01 
40 681:66 

7 991:17 
4 850:13 

Summa 
kostnad 

kr. 

139 053:37 
20 641:48 

207 552:72 
111 971:53 
107 460:01 
124 463:52 
67 794:84 

112 047:74 
3 737:97 

800 351:69 
116 341:74 
129 749:03 
128 007:96 
163 007:69 
162 067:22 
29 130:31 

58 4489:66 

61 386:85 830 305:04 558 173:03 2 481 868:48 
287 000:-
275 166:41 
643 002:-

3 687 036:89 
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Bild 49. Väster
ijung station. 

Bild 50. Lästringe 
bangård. 

Bild 51. Tystberga 
bangård. 

Bild 52. Svärta
gård bangård. 



Bild 53. Sjösa 
bangård 

Bild 54. Nyköping 
bangård 

med uthus, enkel banvaktsstuga med uthus 
samt godsmagasin hava uppförts. Kostnad 
124 463:52 kr. 

5 VÄRTAGÄRD, HÅLL-, LAST- OCH MÖTESPATS. BILD 52 

Tre rundspår om 597, 185 och 97 m fria spår
längder hava anlagts. Vidare hava anordnats en 
mellanplattform med 8 5 m och en lastkaj med 
20 m längd. Stationsstuga och avträdeshus, 
boställshus och banvaktsstuga, båda med ut
hus, samt godsmagasin har uppförts. Kostnad 
67 794:84 kr. 

S;OsA, STATION. BILD 53 

Vid trafikplatsen hava anlagts två rundspår om 
566 och 212 m fria längder och ett stickspår om 
51 m fri längd. Två mellanplattformar om var
dera 90 m och en lastkaj om 25 m längder hava 
utförts. Vidare hava uppförts stationshus med 
avträdeshus, boställshus med uthus samt gods
magasin. Kostnad 112 047:74 kr. 

N YKÖPING Ö STRA, HÅLLPLATS 

En plattform om 165 m längd har anordnats, 
varjämte stationsstuga med sammanbyggd vänt
hall samt avträdeshus hava uppförts. Husbygg
naderna hava bekostats av Nyköpings stad. Kost
nad 3 737:97 kr 

NYKÖPING, STATION. BILD 54 

Denna station har helt nyanlagts och är av rätt stor 
omfattning. Efter omläggning har Oxelösund
Flen-Västmanlands järnväg direkt anslutits till 
bangården. En personplattform har anordnats 
for denna järnväg i närheten av stationshuset. 

Å bangården har utlagts sidospår till en längd 
av c:a 6 500 m och 26 växlar hava inlagts. En 
större mellanplattform på 290 m längd har an
lagts. Stationshusbyggnaden har förbundits med 
plattformen av en c:a 23 5 m lång persontunnel. 
Samtliga växlar och signaler äro förreglade och 
förreglingen skötes från två ställverksbyggnader. 
Stationen har anordnats som lok- och vattensta
tion. Vändskivans diameter är 20 m. Frilastom
råde med c:a 1 275 m lastspårslängd har anord
nats, och vagnvåg har utlagts. 

Husbyggnaderna utgöras, förutom av för
utnämnda stationshus, av två boställshus med 
uthus, godsmagasin, lokstall, vattentorn och 
pumphus samt forrådshus och en del smärre 
byggnader. Därjämte har här uppförts en kombi
nerad banmästar- och banvaktsstuga med uthus. 
Kostnad 800 351 :69 kr. 

E NSTABERGA, STATION. BILD 55 

Vid denna trafikplats hava anlagts två rundspår 
om 547 m och 169 m fria längder och ett stick-
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spår om 51 m fri längd. Mellanplattform med en 
längd av 160 m och lastkaj med 20 m längd hava 
utförts. Därjämte hava uppförts stationshus med 
avträdeshus, godsmagasin och boställshus med 
uthus. Kostnad 116 341:74 kr. 

jöNÄKER, STATION 

Tre rundspår om 607, 486 och 1 72 m samt ett 
stickspår om 71 m fria längder hava anlagts. Två 
mellanplattformar om vardera 100 m och en last
kaj om 20 m hava utförts. Dessutom hava upp
förts stationshus med avträdeshus, godsmagasin, 
boställshus och dubbel banvaktsstuga, båda med 
uthus. Kostnad 129 749:03 kr. 

&BERGA, STATION 

Vid denna plats hava anordnats tre rundspår om 
544, 210 och 130 m fria längder samt ett stick
spår om 183 m fri längd. Två mellanplattformar 
om vardera 100 m och en lastkaj om 20 m läng-
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Bild 55. Ensta
berga bangård 

der hava utförts. Stationshus med avträdeshus, 
godsmagasin, boställshus samt kombinerad 
banmästar- och banvaktsstuga, båda med uthus, 
hava uppförts. Kostnad 128 007:96 kr. 

5 TAVSJÖ, STATION 

Vid stationen har anslutning anordnats med den 
smalspåriga s.k. Nunnebanan, som går mellan 
Virå bruk och Sandviken vid Bråviken. 

Tre rundspår om 548, 242 och 186 m fria läng
der hava anordnats. En mellanplattform om 90 
m och en lastkaj om 25 m längder hava anlagts. 
En omlastningskran och ett omlastningsskjul 
hava utförts. Därjämte hava uppförts stationshus 
med avträdeshus, godsmagasin samt boställshus 
och dubbel banvaktsstuga, båda med uthus. 

Stationen är utrustad som vattenstation, se 
fig. 6. Vattnet tages från Skelnasjön. Vattentorn 
och pumphus hava uppförts. Kostnad 163 007.69 
kronor. 

Bild 56. Krokek 
bangård. 



Fig. 6. 
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KROKEK, STATION. BILD 56 

Vid denna plats hava anordnats tre rundspår om 
609, 508 och 229 m fria längder och ett stickspår 
om 57 m fri längd. Två mellanplattformar om 
c:a 100 m längd vardera samt en lastkaj om 25 m 
längd hava utförts. Vidare hava uppförts stations
hus med avträdeshus, godsmagasin, boställshus 
med uthus, dubbel banvaktsstuga med uthus samt 
ställverkshus. Kostnad 162 067 :22 kr. 

PORSGATA, HÅLL- OCH LASTPLATS 

När hava anordnats ett rundspår om 13 5 m och 
ett stickspår om 51 m fria längder samt en per
sonplattform om 100 m längd. En hållplatsstuga 
med avträdeshus har uppförts, ävensom en ban
vaktsstuga med uthus. Kostnad 29 130:31 kr. 

GETA, HÅLLPLATS 

En personplattform om 85 m har anordnats och 
hållplatsstuga med avträdeshus har uppförts. 
Kostnad 58 489:66 kr. 

I denna summa ingå 29 935:01 kr., utgörande 
banbyggnadens andel i anläggningskostnaden 
för en i omedelbart närhet till hållplatsen an
ordnad lastplats för Kvarnaktiebolaget J.G.S. I 
Norrköping. 

ÄBY, STATION 

Denna trafikplats utgör föreningsstation för den 
gamla stambanan och Järnabanan. Den har helt 

nybygges. Banbyggnadens andel i byggnadskost
naden för densama har uppgått till 275 166:41 
kronor. 

NORRKÖPING, STATION 

Banbyggnadens andel i kostnaden för omänd
ringar och nyanläggningar å bangården i anled
ning av Järnabanans anslutning har uppgått till 
643 002 kr. 

7. Stängsel 
Banan har i sin helhet inhängnats. Stängslet 
består av furustolpar på 3 m inbördes avstånd, 
sammanbundna överst med en slana av gran eller 
furu och därunder tre järntrådar, varav den mel
lersta är en s.k. bandtråd med rygg. På en kortare 
sträcka har försök gjorts med s.k. Gunnebostäng
sel. Vid alla bangårdar har uppsatts spjälstaket, 
s.k. idealstängsel, som målats med röd slamfärg. 
Kostnaden har uppgått till 183 382:23 kr. 

8. Telegraf, telefon och linjesignaler 
Längs hela banan har genom telegrafverkets 
försorg uppsatts gemensam parstolplinje med 
reserverat plats för åtta ledningar för järnvägens 
räkning. Två stycken morsetelegrafledningar av 
4,3 mm galvaniserad järntråd hava uppsatts, den 
ena har inletts endast till }ärna, Nyköping och 
Norrköping och den andra till samtliga stationer. 
Kostnaden har uppgått till 46 302:31 kr. 

Tab. 19. Kostnadssammandragfor huvudlittera. 
Huvudspårets Qärna - Norrköping) längd 116 298 meter. 

Huvud
littera 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
H 
I 
K 
L 
N 
p 
Q 
R 
u 
y 
ZI 
ZII 
ZIII 
ZN 
zv 
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Banvall for huvudspår 
Broar, kulvertar och trummor samt omgrävning av vattendrag 
Vägkorsningar och vägomläggningar 
Bangårdars terrassering m.m. 
Husbyggnader å bangårdar 
Järnvägsområdets inhägnande 
J?,anbevakningsboställen 
Overbyggnad 
Telegraf, telefon och linjesignaler 
Rullande materiel 
Förberedande undersökningar 
Förrådsomkostnader 
Arbetets ledning och förvaltning 
Diverse arbeten, utgifter och inkomster 
Arbetsstyrkans anskaffning och vård 
U trustningsinven tarier 
Andel i kostn. för ombygg. av Järna station 
Andel i kostn. for Åby station 
Dubbelspår Åby-Norrköping 
Andel i kostnaden for ombyggnaden av Norrköpings station 
Andel i kostnaden for ny lokstation i Norrköping 

Summa 

Kostnad 
kr. 

4 875 437:17 
852 096:56 
950 401:55 

1032003:56 
891 691:89 
183 382:23 
394 943:46 

2 785 942:76 
85 202:44 

1 164 000:-
155 558:01 
169 847:88 
763 646:58 
194 033:15 
114 486:57 
55 370:87 

287 000:-
275 166:41 
463 786:91 
465 000:-
178 002:-

16 337 000:-

Utgörande Procent 
pr km bana av hela 

kr. kostnaden 

41 921 :93 
7 326:84 
8 172:12 
8 873:79 
7 667:30 
1 576:83 
3 395:96 

23 955:22 
732:62 

10 008:77 
1 337:58 
1 460:45 
6 566:29 
1 668:41 

984:43 
476:11 

2 467:79 
2 366:05 
3 987:92 
3 998:35 
1 530:57 

140 475:33 

28,84 
5,22 
5,82 
6,32 
5,46 
1,12 
2,42 

17,05 
0,52 
7,12 
0,95 
1,04 
4,67 
1,19 
0,70 
0,34 
1,76 
1,68 
2,84 
2,85 
1,09 

100,00 



Dubbeltrådig bantelefonledning av 3 mm gal
vaniserad järntråd har uppsats längs hela banan 
och indragits till alla stationer, hållplatser samt 
banvakts- och banmästarbostäder. Kostnaden 
har uppgått till 15 945:44 kr. 

Linjesignaler hava uppsatts längs banan i en
lighet med bestämmelserna i särtryck nr 151 av 
den 2 november 1912. Kostnaden har uppgått 
till 22 945:69 kr. 

Sammanlagda kostnaden för telegraf, telefon 
och linjesignaler har uppgått till 85 202:44 kro
nor. 

9. Trafikutrustning 
Av banbyggnadens anslag hava för inköp av rul
lande materiel tagits i bruk 1 164 000 kr., motsva
rande en kostnad av c:a 10 000 kr. pr km bana. 

Utrustningsinventarier hava anskaffats till så
väl trafik- som banavdelning till ett belopp av 
55 370:87 kr. 

f. Totala anläggningskostnaden 
Totala anläggningskostnaden för banan har upp
gått till 16 337 000 kr. Dess fördelning på olika 
huvudlittera framgår av tab. 19. 
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Kenneth Landgren 

"Nya'' Forsniobron 100 år 

Den 26 september i år är det exakt hundra år 
sedan den nya bron över Ångermanälven vid 
Forsmo invigdes. Den gamla bron som stod fär
dig 1888, klarade inte av de nya B-loken som 
kom under 1910-talet. 

Bygget var inte enkelt då det var en stor höjd
skillnad mellan brobanan och vattennivån i äl
ven nämligen 48,8 meter. Dessutom var längden 
på 263,6 meter imponerande. När sidospannen 
sattes upp skedde det från fasta arbetsställningar. 
Vid uppförandet av bågspannet på 104 meter 
gjordes det frisvävande med en järnställnings
konstruktion som medgav att den sköts ut på 
ett spår allteftersom bygget fortskred. På denna 
järnställning fanns plattformar för att kunna 
arbeta på olika höjd, dessutom var den försedd 
med en fem tons svängbar kran. På var sida om 
huvudspannet finns förstärkande konsoler på 
tjugo meter. De två båghalvorna byggdes på var 
sin sida, och sattes till sist samman mitt över älv
faran. För att balansera viktförhållandet på kra
nen under bygget, användes räls som motvikter 
på kranens bakre arm. 

Arbetet startade på den södra sidan av älven. 
När man kommit ut till bågspannets mitt, bör
jade man på samma sätt bygga från norra sidan. 
Det gällde att beräkna allt, exempelvis temperatur, 
vind och belastning, för att de båda sektionerna 
skulle komma i exakt läge. Mätningarna gjordes 
med teodolit, och var mycket noggranna så att 
de skulle överensstämma. Bron har fyra spann, 
där det drygt hundra meter långa huvudspannet 
är en tvåleds bågbro som har en underliggande 
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båge. Brons sidor lutar något mot varandra för 
att ge bättre stabilitet. Hela brons järnkonstruk
tion vägde då 1 244 ton och var avsedd för ett 
lokaxeltryck på 18 ton. 

SJ skötte själva bygget av landfästena och de pe
lare som bron står på. De gjöts i betong och fick 
stenbeklädnad. Själva järnkonstruktionen svara
de Motala Verkstads Nya AB för. Detta brobygge 
var dittills det största och av de ovanligare slagen 
i Norden. Bron stod färdig för invigning den 26 
september 1912 och var fram till att Årstabron 
togs i bruk 1929 vårt lands största järnvägsbro. 
Åtskilliga är de tavlor som målats över de båda 
broarna, och alla vykort som tagits fram under 
årens lopp. Den gamla bron sprängdes och revs 
1966. Forsmo IF har bron i sin föreningslogga. 

Kraftverksbygge 1945-1948 
Statens Vattenfallsverk hade för avsikt att bygga 
ett kraftverk nedströms Forsmobron, som skulle 
då innebära en höjning av vattennivån med drygt 
sex meter. Det förde med sig en del problem då 
huvudspannets stöd och lager, samt den nedre 
delen av den bärande delen skulle hamna under 
vatten. För att komma ifrån dessa problem, bygg
des två koniska betongkassuner med ett plåtklätt 
tak där det fanns en lucka för att kunna inspek
tera brons fästpunkter. Kassunerna var försedda 
med lejdare ända ner till botten, dessutom var 
de försedda med en pump som ska pumpa ut 
eventuellt läckagevatten. 

Upprustning av bron på 2000-talet 

I och med att stambanan genom övre Norrland 
rustades upp, kom även broarnas bärighet att ses 
över. Banverket lät en dansk ingenjörsfirma be
räkna bärigheten på bron. Bron har analyserats 
med hjälp av finita element-(FE-)beräkningar, 
som gjordes både statiskt och dynamiskt. Mät
ningar gjordes även när tåg passerade för att 
fa töjningsvärden att kalibrera FE-modellerna 
med. 

En milstolpe i den svenska järnvägshistorien. En speciell 
logotyp har tagjts fram av Jack Akerlund, till höstens ju
bileum som kommer att uppmärksammas på något sätt. 



Frisvävande mon
tering från norra 
sidan. Kranen 
syns på brobanan, 
medan ett tåg be
finner sig på gamla 
bron. 

En brobyggargrupp 
har ställt upp for 
fotografering en tid 
innan man nått 
kontakt med andra 
brosidan, som 
skymtar i vänster
kanten. BiMen for 
osökt tankarna till 
liknande från byg
gena av New Yorks 
skyskrapor där 
arbetarna jobbade 
utan några direkta 
skyddsanordningar 
att tala om. 

Mätningarna visade att lång- och tvärbalkarna 
i bron inte klarade en höjning av axeltrycket till 
25 ton. Under hösten 2000 gjordes komplett
eringar när det gällde mätningarna, som låg till 
grund för förslag på förstärkningsåtgärder. Tre av 
dessa förslag ansågs genomförbara. I mars 2001 
beslöt man att ett av förslagen skulle användas. 
Det innebar ett sektionsvis byte av lång- och tvär
balkar. Mål för projektet var att förstärka bron för 
30 tons axellast, en teknisk livslängd på 120 år 
och en största tillåten hastighet på 80 km/tim. 

En modern teknisk lösning vad gäller spåret 
är breddning av gångbanor samt en minimal på-

.,Bron oj,,er .i-n$erma.nii/jven v/d hrs-mo 
.sa.mtden nya. oron under "1'11/oi-.z.nda. 
.5vuige3 J.i,gst. jiirnv;i !JS4ro, höjd lf.9 m.., 
liin9cl. ~6't m,. 

verkan på den befintliga bron och banans profil. 
Även tiderna som kunde disponeras för arbetena 
skulle tas med i beräkningarna och sist men in te 
minst måste projektet utföras utan olyckor/till
bud. 

Arbetet 2002 

Detta stora projekt skulle utföras under pågående 
tågtrafik, genom att byta ut stålöverbyggnaden i 
etapper på den befintliga bron. 

Stopp i tågtrafiken gjordes med nio timmar 
varje gång. När tågen sedan åter rullade, skedde 
bland annat provmontering av de nya sektio-
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Här syns tydligt hur brons fackverk lutar mot brobanan for att stabiliteten skulle bli den bästa. Telefonledningen 
foijer fortfarande den gamla bron, bantelefonstolpar finns på nya bron. Bilden är troligast tagen i början på 1930-
talet. Eldriften kom 1939-40 norr om Långsele. i,ykort forf samling. 

nerna på land vid södra brofästet. Dessutom 
skedde montering av nytt horisontellt fackverk 
under skenorna. En arbetsplattform byggdes 
omkring tre meter under skenorna. De sjut
ton sektionerna färdigställdes på verkstad och 
var anpassade till att vila på det befintliga bär
verket. 

Själva bytet av sektionerna skedde med om
byggda brobytarvagnar, som placerades på Fors
mo station när arbetena inte pågick. De kördes 
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ut med diesellok. Man fick även flytta kablar och 
kontaktledning till nya stolpar på uppströms
sidan. I samband med de övriga arbetena gjordes 
även en förlängning av brons ändar, genom en 
lång länkplatta, för att ta bort risken för sätt
ningar i banken. 

Bron saknar sliprar och UIC 60-rälerna vilar 
på länkplattor i brostöden. Etableringsarbeten 
skedde under veckorna 16-21 och under veck
orna 22-38 skedde bytet av brosektionerna. Den 

Då det behövde 
byggas kassuner for 
att skydda brons 
f dsten som kom att 
ligga under vatten, 
spelade kraftverket 
i Forsmo en stor 
roll for Forsmo
bron. Foto Magnus 
Lind/Anita Nils
sons samling. 



Banvakt Mag
nus Lind på 
sin hjuling på 
Forsmobron 
1946. Här syns 
gångbanornas 
plankor som 
med tiden låg 
en aning dåligt. 
Anita Nilssons 
samling. 

delen av arbetet var synnerligen specifik och även 
tekniskt komplicerad, som krävde mycket nog
grann planering. 

Efterarbeten skedde under veckorna 39-43. 
Hastigheten sattes ned till 20 km/rim under ti
den för sektionernas byte. Ett pålok fanns pla
cerat i Forsmo för att kunna hjälpa till uppför 

den beryktade Selsjöbacken. Sektionerna kördes 
ut med diesellok och en speciell kran användes. 
Vid sammanfogningen av sektionerna var det 
millimeteranpassning med hjälp av hydrauldom
krafter. Även en utförlig kvalitetssäkring gjordes 
på projektet. Arbetskraft togs delvis lokalt från 
Forsmo. 

Brosektionerna sköts ut med Banverkets T43-lok och sedan användes en mycket stor mobilkran for själva lyftet, 
finliret sköttes sedan med hydrauldomkrafter. Här syns den nya spåröverbyggrzaden och arbetsplattformen längs hela 
bron. Foto från norra sidan i augusti 2002 forf 
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Svante ForstR-us 

Limmareds glasbruks järnväg - Oxabanan 

Limmareds glasbruk räknar sina anor från 1740, 
då överste Gustav Ruthensparre med hjälp av 
glasblåsare från Tyskland inledde glasblåsning i 
en liten hytta uppförd på hans mark. Ved, ki
selgrus och pottaska fanns i omgivningen och 
bidrog som viktiga ingredienser i tillverkningen 
av ofärgat och brungrönt glas i form av burkar 
och buteljer. 

Ett flertal ägare ledde bruket, och den som 
denna uppsats kommer att handla om blev 1881 
ensam ägare till det. Han var Fredrik Brusewitz. 

Under hans tid kom bruket att tillverka en 
mängd olika bruksartiklar. Den nutida ägaren 
är det irländska förpackningsföretaget Ardagh 
Group. I dess regi omfattar produktionen bur
kar, läsk-, öl-, vin- och spritflaskor. Mest känd 
torde vara den specialformade flaskan för Abso
lut vodka. Den sistnämnda produkten transpor
teras med bil till Åhus för påfyllning och därifrån 
i vagnslaster till Göteborg för vidare befordran 
till USA. . 

Oxabanan 

Det kan verka lite överfödigt att skriva om Lim
mareds glasbruks järnväg, vanligen kallad Oxa
banan, eftersom den beskrivits första gången av 
förre bruksdisponenten Östman redan 1940. 
Han gjorde en summering av dess roll i det trans
portarbete som var knutet till glasbrukets dåva
rande verksamhet. 

I sockenboken om Månstad, utgiven 1952, 
är järnvägen också omskriven. Nästa text om 
denna bana står att finna i GustafThulins skild
ring, införd i Sjuhäradsbygdens jul 1964. När 
därtill Hjördis Larsson fyllt på med ytterligare 
uppgifter om glasbruksbanan i boken om Lim
mared, utkommen 1990, måste en ny artikel 
om denna korta järnväg ses som i det närmaste 
överflödig. 

Eftersom denna artikel nu finns i tryck anser i 
varje fall undertecknad att glasbrukets järnvägs
historia tillföres åtskilliga detaljer som tidigare 
inte kommit att bli uppmärksammade. 

Den följande texten har kommit till efter ge
nomläsning av handlingar som förvaras i Lands
arkivet i Göteborg. 
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Fredrik Brusewitz 

Huvudpersonen i denna uppsats är bruksägaren 
Fredrik Brusewitz, född 22 september 1816 och 
avliden 28 augusti 1888. År 1840 blev han för
valtare vid Limmareds glasbruk, 1853 delägare i 
detta och från 1881 ensamägare till det. Förutom 
att vara industriledare deltog han som riksdags
man i Första kammaren åren 1867-1875 för 
Älvsborgs län. Åren 1873-1875 representerade 
han det Ehrenhielmska partiet, som huvudsakli
gen bestod av näringsidkare. 

Glastillverkningen i Limmared startade som 
nämnts 1740 med traktens tillgångar av rå
varor samt det kapital som grundaren Gustav 
Ruthensparre tillförde. Övriga nödvändiga äm
nen fick som omnämnts anskaffas från annat 
håll. Mest anmärkningsvärt är att bruket i egen 
regi måste sköta sina egna transporter under åren 
17 40-1902. Göteborg, Alingsås och Borås blev 
tre platser, som importvaror måste passera. 

När Borås fick järnväg 1863 och Ulricehamn 
år 187 4 kom i förbindelse med det svenska järn
vägsnätet kunde Limmareds glasvaror spridas be
tydligt lättare. Men det var fortfarande långt till 
den närmaste järnvägsstationen, nästan fem mil 
mindre god landsväg till Borås. Till Ulricehamn 
var avståndet knappt 35 kilometer. 

Fredrik Ludvig Brusewitz, * 1816 i Göteborg, f 1888 i 
Varberg. Ur Svenska induscriens män, 1875. 



Kringresande försäljare, dåtidens "knallar," 
medförde brukets produkter till lokala mark
nadsplatser och gjorde där affärer med framför 
allt landsbygdens folk. 

Allt eftersom vårt land fylldes av järnvägar in
såg Brusewitz att transporter på räls skulle vara 
ett mycket förmånligt inslag i brukets transport
kedja. Förmodligen syftade han också till att öka 
glastillverkningen vid bruket. Därför började 
han planera för att fa en järnväg till sitt eget glas
bruk. När det första fröet till ett järnvägsbygge 
föll, kan inte exakt anges. 

Oxabanan blev trafikabel i sin helhet hösten 
1878 och under någon månad före isläggningen 
kunde glasbrukets nya häst-/ oxdragna lastvagnar 
utnyttja denna. Bryggan vid Karlsvik vid Åsun
dens södra del hade då ersatt lastplatsen vid Fäs
tereds sund. 

Hösten 1885 erbjöds en ny helårstransportväg, 
sedan Kindsbanan mellan Svenljunga och Borås 
tagits i allmän trafik [t 1903]. Glasbrukets när
maste järnvägsstationer blev då Hillared och Sven
ljunga, som båda låg lika långt från glasbruket, 
cirka 22 km, och kunde användas då Åsunden var 
islagd. Förmodligen blev Hillared den utnyttjade 
stationen, eftersom lägre fraktkostnader i många 
fall borde fällt avgörande i valet mellan dem. 

Men då produktionen ökade i omfattning, 
blev transporterna för ett glasbruk mer kost
nadskrävande, och kunde då kompenseras i ett 
högre pris på produkterna men medförde ett 
något kärvare försäljningsklimat. Det fanns gott 
om små glasbruk spridda i den södra hälften av 
Sverige. 

Ny transportled, spår till Åsunden, 
båt till Ulricehamn 
I slutet av 1869 presenterade initiativtagarna 
till Ulricehamn-Wartofta järnvägsaktiebolag 
(UWJ) en översikt av gods och passagerare, som 
kunde tänkas fylla vagnar på en tilltänkt järnväg. 
Brukspatron Brusewitz deltog med iver i förbe
redelserna och kom att ingå i interimsstyrelsen 
för UWJ. Han blev ingen stor aktieägare i UWJ 
- bara en aktie tecknade han sig för. 

I godskalkylen meddelade han att det tänkta 
järnvägsbolaget kunde räkna med att leveranser
na av stenkol, kalk, soda och andra viktiga ingre
dienser i tillverkningen vid glasbruket och större 
delen av det producerade glaset skulle transporte
ras via Ulricehamn. Där skulle glasbrukets folk ta 

hand om godset och med båt/pråm på Åsunden 
föra det vidare söderut till ändstationen för hans 
egen bruksbana. Där skulle godset än en gång 
lastas om inför sista etappen fram till glasbruket. 
Det kan inte vara alltför spekulativt att påstå att 
Brusewitz i detta sammanhang föreslagit att ba
nan från Wartofta borde byggts till Limmared. 

Under 1871 fick han kännedom om att Fryk
sta järnväg upphört med sin verksamhet. Alltså 
fanns det järnvägsmateriel till salu, visserligen 
inte med den spårvidd som han valt att använda, 
891 mm. Men även järnvägsmateriel kan för
ändras. 

Inför auktionerna på det materiel, som Fryk
stabolaget ville försälja, lämnade Brusewitz flera 
bud. Loket Fryckstad och räler med tillhörande 
skarvjärn och spik lyckades han inte komma 
över. Däremot blev han ägare till järnvägens två 
personvagnar och en packvagn med spårvidden 
1099 mm. 

Järnväg Ulricehamn-Gällstad? 
1870-talet var ett decennium med många förslag 
till järnvägsbyggen. Det möte, som hölls i Gäll
stad den 20 juni 1872, samlade många intres
serade. Inte oväntat deltog landshövding greve 
Erik Sparre från Vänersborg vid detta tillfälle, 
kanske på inbjudan av brukspatron Brusewitz, 
men mera sannolikt är att han passade på att be
söka släktingar i bygden. Eftersom det gällde att 
utröna möjligheterna att bygga en järnväg mel
lan Ulricehamn och Limmared var han knappast 
svårinviterad. Stundens entusiasm räckte dock 
inte till för att komma från ord till handling. 
Brusewitz fick fortsätta att ägna sig åt sitt eget 
järnvägsprojekt från glasbruket till Åsunden. 
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Koncession 

Limmareds glasbruk fick sin ansökan om kon
cession för en järnväg fram till sjön Åsunden 
beviljad i konselj den 14 november 1873. Den 
åsattes numret 47. I bestämmelserna om denna 
järnväg stadgades att den skulle byggas med en 
krönbredd av 8 fot, ballastdjup 1,8 fot, största 
lutning 1 på 300, minsta krökningsradie 1000 
fot, syllängd 5,5 fot, syllarnas minsta tjocklek 5 
tum, avstånd mellan syllarna 2 fot och skenvikt 
8 lispund på varje längdfot. 

Vid en jämförelse med uppgifterna i nedanstå
ende avsnitt skiljer sig uppgifterna om mått vid 
den byggda järnvägen något. 

Ekonomiska kartan (I 890-1891) forminskad till skala 
1:80 000. 
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Svensk fernbane Kalender 1877 innehåller en be
skrivning av Limmareds järnväg: 

Jernvägar under byggnad. 

Limmared-Åsundens Jernväg 

(Längd 1,0 mil) 

Genom nåd. bref d 14 Nov 1873 beviljade Kongl. 

Maj:t bruksegaren Fr. Brusewitz rättighet att för all

män trafik upplåta en af honom till längd af 12,000 

fot färdigbyggd jernväg fr. Limmareds glasbruk till 

Wasa bro, sedan samma jernväg blivit i behörig 

ordning afsynad och godkänd, äfvensom att i fort

sättning af den samma anlägga jernväg fram till 

sjön Åsunden och denna jernväg i behörig ordning 

för allmän trafik upplåta. 

Jernvägen anlägges helt och hållet på bekostnad 

af bemälte Brusewitz, såsom egare till Limmareds 

glasbruk, och utgår från detta bruk till sjön Åsun

den för att medelst ångbåtsfart å samma sjö ställas 

i förbindelse med Ulricehamn-Wartoftabanan. 

Byggnadsarbetet, som utföres af egaren sjelf, 

påbörjades år 1873, och antages banan blifva full

ständigt färdig under loppet af år 1878. 

Byggnadssätt m. m. Spårvidd 3 fot. M insta krök

ningsradie 800 fot (på hela sträckan blott 5 kurvor, 

alla af obetydlig längd): Gräfningsbredden i balans

planet 14 fot. Ballastens bredd i krönet 8 fot; höjd 

öfver balansplanet minst 1,5 fot. Sl iprarnes dimen

sioner 5 x 6", med varierande bredd; deras afstånd 

från hvarandra 2 fot från kant till kant. Rälernas vigt 

pr längdfot 8 lispund. Banvaktstugor 2:ne st. Broar 

med öfver 50 fots spann, 2 st. 

Stationer och hållplatser. 

Limmared Afstånd fr. föreg. station 

Skårtebo (Vasabron) hållplats 0,3 mil 

Korreboås, hållplats 

Månstad 

Åsunden 

Rörligt materiel: 

Lokomotiv, 1 st. 

0,1 " 
0,3 Il 

0,3 Il 

Personvagnar, 1 kombin. 1:sta och 2:dra kl. vagn, 

rymmande 24 personer. 

1 st. 3 klassens vagn, täckt men med öppna sidor, 
rymmande 32 personer. 

Godsvagnar: 1 packvagn med konduktörskupe 

och postrum; 

5 st. öppna godsvagnar, vägande c:a 40 ctr. hvar

dera och beräknade för 80 ctrs belastning (förfärdi

gade på platsen). 

Att uppgiftslämnaren är brukspatron Brusewitz 
torde vara klart och att järnvägen förfogade över 



ett lokomotiv måste kommenteras på så sätt att 
det hörde till hans önskemål. Men något trafik
dugligt lok fanns aldrig vid banan. Om Bruse
witz lokprojekt kan läsas mer i ett kommande 
avsnitt. 

De två personvagnarna och packvagnen måste 
ha varit de som inköptes från Frykstads järnväg. 
Godsvagnarna var tillverkade på egen verkstad, 
det vill säga på brukets mekaniska verkstad i 
Strömsfors. 

Uppgiften om två banvaktsstugor får tolkas 
så att det skulle finnas en i Månstad och en vid 
Karlsvik. 

Banans längd är angiven i gammalt längdmått 
och motsvarar i nutida mått drygt 12 km. 

Kostnad för banbygget 
Bland alla inkommande glasbeställningar finns 
ett brev från den ansvarige för järnvägskalen
dern. Bland annat ombads glasbruksbanans 
ägare lämna en uppgift om vad järnvägsbygget 
kostat. Oavsett vem som svarade för de utlagda 
medlen, så blev de som följer: 

År 1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

Summa 

7 926:06 kr 
4 705:99 

10 111:20 
9 808:61 
2 329:96 

34 881:82 

Detta belopp anger inte slutsumman, eftersom 
bruksägaren själv skrivit att järnvägen bör kunna 
tas i bruk i sin helhet under 1878. Kostnaderna 
under 1872 och 1873 bör ha uppstått vid kö
pen av vagnar från Fryksta och transporterna till 
Limmared. Utgifterna för de följande åren måste 
vara betingade av framför allt rälsköp och arbets
kostnader. 

Brukschefen hade anförtrott byggnadsarbetet 
åt sin skogvaktare C.J. Svensson. I korrespon
dens finns bekräftat att den sista rälsleveransen 
skedde 1878. Under byggnadsåren hade trans
porterna på järnvägen först skett fram till Mån
stad, dit järnvägen var klar 1876. Därifrån fördes 
godset vidare med häst- alternativt oxskjuts fram 
till Fästeredssund, som var tillfällig ändstation 
fram till dess den resterande sträckan Månstad
Karlsviks brygga byggts färdig. 

Vid Månstad övervintrade också det glas som 
skulle vidaretransporteras, när seglationssäsong
en öppnades kommande år. 

Vid Åsunden hade en rejäl brygga med sten
kar uppförts vid Karlsvik. På sjösträckan in till 
Ulricehamn transporterades godset i pråm eller 
på bogserbåtens däck. Som transportledare fung
erade bolagets man i Ulricehamn, först av dessa 
var Hjalmar Wettervik. 

Denne var också skyldig att bokföra passage
raravgifter för dem som medföljde bolagets båtar 
på Åsunden. För vuxen betalades 75 öre tur och 
retur. I biljettpriset ingick på egen risk också re
san med Oxabanan på öppen godsvagn. Åtskil
liga personer utnyttjade denna service och det 
var inte ovanligt att Wettervik redovisade mer än 
200 kr i biljettintäkter för en månad. Wettervik 
hade också hand om avlöningen för de två "ma
troserna'' på pråmarna, namngivna som Aron 
och Simson. 

Ulricehamn-Wartofta järnväg (UWJ), 
senare Ulricehamns järnväg (UJ) 
Den 17 juni 1874 kom det första ångloket med 
vagnar till Ulricehamn från Vartofta. Detta fira
des stort i Ulricehamn. Brusewitz var förvarnad 
om evenemanget och gjorde en bejublad entre 
vid detta tillfälle. Han hade låtit lasta en pråm 
med glaslådor, dragen av Hedvig, och önskade få 
dem vidare med tåg till sina kunder ute i lan
det. Styrelsen för UWJ var inte sen att ta på sig 
uppgiften. Fraktavgifter var mycket välkomna i 
ett järnvägsföretag, som verkligen hade behov av 
kontanta medel. 

Järnvägs bygget 
Norrut från glasbruket följde järnvägen plan 
mark över åkrar och mader fram till en mindre 
bro över Åsarpsån och efter ytterligare en kort 
sträcka till Vasabron, som ledde över Sämån. På 
denna sträcka passerade spåret det medeltida fäs
tet Opensten, som Engelbrekt och hans upprors
män brände 1434. Fortsättningen till Månstad 
låg på motsvarande sätt väster om ån fram till 
det som kom att bli centrum med stationshus, 
magasin och stall. Storleken på dessa är okända 
men förmodas ha varit tillfyllest för sina funktio
ner. Från Månstad vek banan mot nordväst och 
krävde en bergskärning. Vid sprängningar där, 
inträffade en olycka då en person omkom, förre 
soldaten Gabriel Björk. Här låg banans enda 
större lutning. Återstående del fram till bryggan 
vid Karlsvik gick över mossmarker omväxlande 
med skog. 
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Bild från Kar/sviks brygga vid kundens södra ända runt forra sekelskiftet. Persontrafik på egen risk var ett popu/,ärt sätt 
att resa på och många utnyttjade möjligheten. En emballage/,åda tjänstgör som fotsteg. Priset på 75 öre for en tur- och 
returresa resulterade vissa månader i intäkter på flera hundra kronor. Okänd fotograf, Limmareds hembygdsforening. 

De koncessionerade villkoren efterlyddes inte 
till hundra procent, vilket Kungliga Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsens inspektörer noga påpe
kade vid varje besök. Framför allt förargade de 
sig över banvallens utformning - innanför två 
alltför lodräta torvvallar fylldes sand och grus. 
Inspektörerna hade uppfattningen att denna 
fyllning inte skulle hålla för kommande ånglok 
med vagnar utan dessa skulle sjunka genom un
derlaget och trycka sönder vallarna. Torvkanten 
kunde gärna vara kvar men den måste läggas mer 
lutande på yttersidorna. Dessutom ansågs dikena 
grävda alltför nära terrassen. 

Rälsköp 
Agenten D. Robertson i Göteborg förmedlade 
engelsktillverkade räler till Limmared. Han hade 
förbindelser med de engelska leverantörerna 
Borris Craig & C:o. I korrespondensen mellan 
Carl J. Brusewitz och brodern Fredrik i Lim
mared beskrivs "railsköp" under 1872. Redan 
i januari detta år meddelade han att 230 järn
vägsskenor, vägande 6,2 ton, sänts på järnväg till 
Borås. Där tog speditören Emil Johansson hand 
om vagnslasterna, omlastade i Herrljunga, och 
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ordnade med landsvägstransport till Limmared. 
Även i juli samma år lämnade brodern C.J. upp
giften att en ny leverans av räls anlänt med båt 
från England. Denna omfattade 121 tyngre och 
48 lättare skenor. De vidaresändes på samma 
sätt som de föregående. Under 1874 och 1875 
skedde ytterligare leveranser av räls till Brusewitz 
järnvägsbygge. 

Brusewitz hade även andra kontakter inför 
rälshandeln. I brev meddelade brukspatron Carl 
Ekman i Finspång efter förfrågan, att ett salu
fört rälsparti från Fiskeby järnväg till hälften re
dan funnit ny ägare och att han förväntade sig 
att inom kort även sälja resterande hälft. Med 
Fiskeby kunde därför inte Brusewitz räkna med 
något inköp. 

Sliprar höggs i brukets egen skog. Ett mindre 
antal växlar blev inköpta. Förmodligen skedde in
köpet från Arboga Mekaniska Verkstad, eftersom 
Brusewitz senare gjorde nya växelköp därifrån. 

Omlastning i Ulricehamn. Post till Månstad 
och Limmared 

För att göra uppgiften för transportledare Wet
tervik något bekvämare köpte Brusewitz fastig-



heten Strandgatan 43 som bostad åt honom och 
hans familj . Den låg strax intill den nybyggda 
bryggan i Ulricehamn. Även här monterades en 
införskaffad lyftkran. Mest utnyttjad av drag
båtarna bör Helge ha varit tack vare kraftigare 
motorstyrka och snabbare gång. Den uppgivna 
körtiden mellan Karlsvik och Ulricehamn om 
60 minuter bör ha gällt just denna båt. Det kan 
dock ifrågasättas om denna tid kan ha varit till 
fyllest vid en tur med en pråm på släp. 

Vartoftabanans vagnar kunde ställas för last
ning och lossning strax intill bryggan. Vid de 
tillfällen då stenkolslaster, soda, pottaska, foun
tainbleusand med flera materiel anlänt, gällde 
det att fa pråmarna fyllda fortast möjligt. Wet
tervik anställde förmodligen dagsverkare vid så
dana tillfällen. 

Ett något lättare gods bestod av posten till 
Månstad och Limmared, som fördes direkt från 
Vartoftatåget till bogserbåten. Under icke segla
tionstid måste posten rimligen ha förts på lands
väg precis som tidigare. 

Frykstavagnarna 

Större delen av inkommande brev till glasbruket 
finns arkiverat. I samlingen från 1872 finns ett 
par, som är avsända från kamrer Ullman i Fryk
sta. Det första innehåller ett tack för en gåva från 
Brusewitz, vattenkaraff med dricksglas. Nästa 
brev handlar om de tre vagnar, som Brusewitz 
köpt på anbud. De två herrarna hade kommit 
överens om att Ullman skulle lasta dessa på någ
ra godsvagnar i Fryksta och att lasterna skulle 
sändas till Borås. Där skulle Brusewitz hämta 
dem. 

Oxabanan mot 
Kar/sviks brygga 
vid gården Lugnet. 
Foto forf den 10 
maj 2003. 

I förberedelserna för transporten upptäckte 
Ullman att de tre frykstavagnarna inte skulle 
kunna framföras efter omlastning i Herrljunga. 
Boråsbanan var på den tiden smalspårig och höj
den på lastat gods var maximerat till 7 fot. Detta 
upplyste Ullman Brusewitz om och begärde ny 
information för transporten. Ullman påpekade 
också att om Brusewitz ansåg att vagnarna skulle 
delas i lämpliga partier, innebar det vissa svårig
heter. Eftersom hjul och underrede bestod av 
en helhet och överbyggnaden av en annan, var 
vagnarna tunga och tidsödande att dela på. Om 
detta arbete skulle utföras, fick det bekostas av 
mottagaren. Ullman hade enbart åtagit sig att 
rulla upp hela vagnar på de normalspåriga gods
vagnarna. 

I de handlingar som finns arkiverade efter 
Frykstabolagets likvidation har Ullman noterat 
att dessa vagnar sändes före årsskiftet (1872-
1873) till Herrljunga. 

I Limmaredsarkivet finns några brev, som 
handlar om transporten av frykstavagnarna. 
Omlastarbasen i Herrljunga skrev till Brusewitz 
och förklarade att den långa repa som fanns på 
en list på en av personvagarna hade uppkommit 
redan innan vagnen anlände till Herrljunga. 

Statens järnvägar sände räkning på transporten 
från Fryksta till Herrljunga på en summa av cir
ka 140 kr. Borås järnväg krävde 44 kr för vagn
transporten mellan Herrljunga och Borås. Det 
far vara hur det vill med Ullmans uppgift om 
maximalhöjd på vagnslaster på Borås järnväg. 
Vagnarna hade alltså kommit fram till önskad 
järnvägsstation. Vid framkomsten till Borås kon
staterade man att den fina vagnens hjul behövde 
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svarvas, och framför allt måste spårvidden änd
ras till 891 mm. Därför tog man isär underredet 
och sände två hjulpar till Rånnums järnvägssta
tion, nuvarande Vargön, för vidare befordran till 
Nydqvist och Holms verkstad i Trollhättan, där 
arbetet utfördes. 

En rimlig slutsats till detta är att vagnarna se
nare transporterats till Limmared på vinterföre. 

Brusewitz hade en rapportör, som besökte 
Fryksta då och då. Limmaredsbon Hjalmar 
Wettervik hade inlett sitt arbetsliv på Limma
reds glasbruk men tagit anställning vid SJ och 
blivit placerad som lokeldare i Karlstad. Under 
hans tjänstgöring, som för övrigt omfattade tre 
arbetsdagar i rad med 12-14 timmar, följd av 
en ledig dag, passade han på att "kolla läget" i 
Fryksta varje gång han tjänstgjorde på ett tåg 
dit. Fryksta var en stor godsstation på den ti
den. 

Per brev rapporterade han hem till Brusewitz. 1 

Den nya transportleden 

Brusewitz hade lämnat bud även på räler och ång
loket Fryckstad samt lastvagnarna, men fick besked 
om att dessa sålts till andra köpare. Förmodligen 
skulle Brusewitz hellre ha köpt räler till sin järnväg 
än de två personvagnarna och packvagnen. 

I Limmareds glasbruks arkiv finns flera brev, 
vars avsändare bidrar till bilden av hur järnvägen 
planerades och förverkligades. Under år 1873 var 

1. När man läser dessa brev går det inte att undvika be
undra Hjalmar Wetterviks fantastiskt vackra handstil. 
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Brusewitz mycket aktiv i arbetet att flytta trans
portvägen till sträckan Limmared-Ulricehamn. 
Bron vid Fästeredssund fick höjas för att tillåta 
en passage för brukets nyinköpta farkoster. 

Trafiken mellan glasbruket och Ulricehamn 
startade vanligen med avgångar för båt och 
"tåg" morgontid och returen från Karlsvik sked
de på eftermiddagstid. Någon tidtabell har inte 
återfunnits. Därför kan förmodas att avgångs
tiderna spreds genom muntlig kommunikation. 
I bästa fall kan det ha funnits anslag på ändsta
tionerna. 

Bara i samband med stormarknader i Ulrice
hamn lades en turlista så att en endagsresa med 
ett längre uppehåll under dagen kunde ske. 

Månstads station 

Åtta kilometer färdig järnväg från glasbruket till 
Månstad Stom kunde tas i bruk under 1876. 
Hela järnvägen fram till Karlsviks brygga stod 
klar två år senare. 

Fram till 1876 bör alltså glasvarorna ha körts 
på väg ända fram till bryggan. Därefter kan om
lastningen ha skett i Månstad och först när hela 
banan blivit körklar har transporten ägt rum 
ända till Karlsvik. 

I Boken om Månstad finns socknens station 
beskriven. Huset innehöll en liten bostad för den 
"mannhaftiga fru Hansson", övernattningsrum 
för två körkarlar och en lokal för posten. Sedan 
spårläggningen till Karlsvik blivit klar byttes 
oxar/hästar vid Månstad. 

Karlsviks brygga 
har varit utan spår 
och plankläggning 
i många år. Foto 
på detta uppslag 
forf den I 0 maj 
2003. 



Oxabanan mot 
Månstad vid går
den Lugnet. 

Glasbrukets båtar 

Till Ulricehamn var sjövägen från Karlsviks bryg
ga ungefär 11 distansminuter (cirka 20 km). 

Tre båtköp ägde rum under 1873. Först köpte 
Brusewitz en mindre båt, som var 14 alnar lång, 
5 ½ alnar bred och vägde 51 centner. Säljaren 
sände en man för att övervaka omlastningen i 
Herrljunga. Båten anlände i september till Borås 
på en järnvägsvagn. Förmodligen skedde den vi
dare transporten till Asunden på vinterföre. 

I december samma år var den tredje båtaffären 
avgjord. Ingenjör C.A. Möller förmedlade ett 
köp från Ångslupsbolaget Hedvig i Uddevalla. 
Som namnet antyder gällde det just en ångslup. 
Hedvig kostade 3 000 Rdr. 

Båttransporten blev ett problem att övervinna. I 
Uddevalla lastades Hedvig på en järnvägsvagn med 
spårvidden 1217 mm. I Herrljunga flyttades bå
ten över till en normalspårsvagn för den fortsatta 
resan till Vartofta. Ulricehamnsbanan var i början 
av maj månad inte rälslagd längre än till Lena/ 
Timmele. Inte förrän den 17 juni firades den full
bordade rälsläggningen i Ulricehamn. 

Eftersom Brusewitz ville ha båten i sjön så 
fort som möjligt ordnades en transport på den 
nylagda järnvägen till Lena. Den avslutande för
flyttningen bör ha skett på Ätran, som ansågs 
vattenrik nog vid denna tid på året och möjlig att 
befara. Alternativet var en oxdragen transport på 
landsvägen. I varje fall åkte Fredrik och dottern 
Anna på ångbåten på Åsunden en av de första 
dagarna i juni, enligt brev till C.J. i Göteborg. 

Brusewitz hann också skaffa en befälhavare till 
båtarna genom förmedling av vännen Kilman på 

Castellegården i Kungälv. Johan Henrik Johans
son från nordbohuslänska Överby åtog sig att bli 
ansvarig för båten på sjön Asunden för 2 riksdaler 
50 öre per dygn (årslön 860 kr) jämte fri bostad 
och kost samt resa Göteborg-Limmared och åter 
efter säsongens slut. Så snart islossningen skett 
skulle han tillträda den nya tjänsten. 

Nästa båt fanns redan i sjön, och när den blev 
till salu på hösten 1874 betalade Brusewitz 750 
kronor för Bogesund till staden Ulricehamn. Den 
hade betydligt sämre maskineri; en uppgift gör 
gällande att en enkeltur till Karlsvik tog dubbelt 
så lång tid som vad Hedvig krävde. 

År 1879 sattes glasbrukets fjärde ångbåt i tra
fik. Helge kom från en ägare i Stockholm och 
var byggd vid Oskarshamns Mek. Verkstad 
1875-76. Denna maskinstarka båt blev omtyckt 
och kom att användas mest. Till den lilla flottan 
hörde också ett par pråmar. 

I Ulricehamn ägde glasbruket sedan 187 4 en 
fastighet med brygga. Det gods som anlände 
på banan från Vartofta forslades ner till denna 
brygga. 

Så snart Ulricehamnsbanan börjat med gods
trafik på sin nybyggda bana till Vartofta i juni 
187 4 tog glasbrukets gods den nya vägen. Att 
detta inletts bekräftas i brevväxlingen mellan brö
derna Carl J. Brusewitz i Göteborg och Fredrik i 
Limmared. En av de första godsleveranserna över 
Vartofta bestod av 996 räler, köpta från England, 
cirka 45 ton, som lastades på sju vagnar för trans
porten ner till Ulricehamn. 

Det nytillverkade glaset emballerades i trälådor 
och fraktades på den nya leden till Ulricehamn. 
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Stins Gustaf Carlsson i Vartofta skrev den 21 
juli 1874 till Brusewitz och hade synpunkter på 
glaslådornas dåliga hållbarhet. De var så dåligt 
spikade, att glas föll ur lådorna. Sådant borde na
turligtvis inte förekomma under en transport. 

Ånglok 
Brusewitz var inne på iden att ha ett ånglok på 
banan. Våren 1872 brevväxlade han med B. 
Ruus Lennartsson, som fanns i England, om lok
ritningar och inköp av räler. Denne trodde sig 
om att kunna skaffa ett ånglok för 450 pund, 
vilket förmodligen måste gällt ett begagnat lok, 
och räler till ett pris av 10-11 pund per ton. 

Eftersom det fanns en ånglokstillverkare inom 
landskapet föll det sig naturligt att Brusewitz 
hösten 187 4 förhörde sig hos Nydqvist och 
Holm i Trollhättan och begärde upplysningar 
om kostnaden för ett lok med 891 mm spårvidd. 
Han upplyste också om att han beräknade ha sin 
järnväg klar under senare delen av 1875. 

Av svaret framgår att man kunde leverera ett 
ånglok med två drivaxlar till ett pris av 13 000 kr. 
Skulle valet falla på ett treaxligt lok skulle priset 
uppgå till 15 000 kr. 

Brusewitz fortsatte korrespondensen och an
förde att loket måste vara lätt, helst inte över 
100 centners tjänstevikt (4,5 ton). Något sådant 
trodde sig inte trollhätteföretaget om att kunna 
åstadkomma, men ett med 150 centners tjäns
tevikt skulle inte vara omöjligt att tillverka. Ett 
lok med tre drivaxlar skulle man gärna offerera 
för 12 000 kr. 

Ett ännu bättre anbud anlände i november 
1874 från ingenjör D . Hald i London, som 
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Vid Månstad Stom 
stod stallbyggnaden 
for glasbrukets 
oxar och hästar, 
som användes i 
transporterna av 
glasbrukets pro
dukter till Karls
viks bryrga. Foto 
forf den 10 maj 
2003. 

skulle kunna förmedla ett köp av ett litet ånglok 
av engelsk typ Chaplins Patent för 8 650 kr, fritt 
Göteborg. Denne Hald var förmedlare av gods
vagnar till Ulricehamn-Wartofta järnväg och 
hade fatt Brusewitz adress genom detta bolags 
verkställande personal. 

När ångloket Fryckstad använts under 1873-
1875 av Fortifikationen i Karlskrona, sändes det 
före årsslutet till Christinehamns Mek Verkstad 
för översyn. Tanken var att loket skulle försäljas . 
Brusewitz fick brev om att den kommande försälj
ningen skulle äga rum i december, troligen i Kris
tinehamn. Något inköp blev aldrig genomfört. 

Brusewitz höll kontakten med ingenjör Ha
rald Asplund och under 1876 köpte han begag
nad räls från Kroppabanan. 25 centner (drygt 1 
ton) anlände under våren 1876. Detta parti från 
Värmland uppgavs väga 6 skålpund per fot. I 
samband med denna leverans meddelade Asp
lund att det lilla ångloket från Kroppa järnväg 
var till salu. 

Som det endast varit i trafik under tre somrar 
ansågs det vara i ett gott skick. Det förmådde 
draga minst 8 lastade vagnar uppför en lutning 
på 1 :90. Vikten var 260 centner med kol och 
vatten. En spårviddsändring från 2,7 fot till 3 fot 
kunde utföras för 1 600 kr. I nuvarande skick ut

bjöds loket för 12 500 kr. Inte heller detta förslag 
kunde accepteras. Loket var alltför tungt. 

Lastvagnar 

Under tiden som järnvägsbygget framskred 
skedde förfrågningar om lastvagnsinköp. Nyd
qvist och Holm i Trollhättan svarade i början av 
år 1875, att man inte ansåg sig kunna tillverka 



vagnar, eftersom hela deras verkstad var inriktad 
på ångloksproduktion. Under tiden Brusewitz 
ägde Strömsfors mekaniska verkstad tillverkades 
några lastvagnar där. 

Godshantering i Göteborg och Stockholm 

Som redan nämnts skötte Carl J. Brusewitz alla 
omlastningsärenden i Göteborg. Dessutom hade 
han uppdraget att vara försäljare i Västsverige. I 
Stockholm hade motsvarande uppgift lagts på 
speditören Osbeck vid Stockholms Södra sta
tion. Denne behövde knappast dagligen ta itu 
med Limmaredsgods, men som glasbruket hade 
återförsäljare och kunder både på Gotland och 
längs Norrlandskusten gällde det att vidarebe
fordra försändelser till dessa. 

Inspektioner 

Eftersom glasbrukets järnvägsbygge blivit konce
derat kom årligen en inspektör från Kungl. Väg
och vattenbyggnadsstyrelsens västra distrikt för 
att se hur banbygget framskred. I och med dessa 
började besvärligheter torna upp sig för järnvä
gens ägare. 

Den första besiktningen utfördes 187 4 av 
D.W Lilliehöök, som var bosatt i Säffle. Han 
kunde konstatera, att järnvägen var färdig fram 
till Vasabron, 12 000 fot från glasbruket. En oxe 
drog vanligen en eller två vagnar. Lasten upp
gick för det mesta till 40 centner, motsvarande 
ungefär 1 700 kg. Överbyggnaden bestod av 
långsliprar liggande på tvärsliprar. Den utlagda 
rälsen vägde 5 skålpund per fot. Bruksägaren 
meddelade att rälsen senare skulle bytas ut mot 
grövre, vägande 8 skålpund/fot, vilket koncessi-

På östra sidan om 
Oppenstens f dste 
gick den gamla 
glasbruksbanan i 
dagem bygdeväg. 
Foto forf den 7 
april 2011. 

onen föreskrev. Rälen var fäst med femtumsspik 
och längderna saknade förenande skarvjärn. 

Åtta avloppstrummor och en bro med 21 fots 
spann fanns i banvallen, som byggts upp av sand 
och grusjord upplagd mellan två torvvallar. I det
ta utförande kunde banan ej upplåtas för drift 
med lokomotiv. 

Mellan Vasabron och Månstads kyrka hade 
12 900 fot terrasserats. Två trummor och en trä
bro med 30 fots spann var byggda. Räls av en 
vikt på 8 skålpund per längdfot hade lagts på 2 
040 fot. Här var sliprar utlagda på det sätt kon
cessionen föreskrev. 

Terrassens utformning överraskade inspek
tören Lilliehöök. Eftersom järnvägen på denna 
sträcka löpte över vattensjuka marker var det vik
tigt att avrinningen fungerade. 

För oxar som dragare var den beskrivna terras
sen acceptabel, men icke för ånglok. Skulle ett 
sådant någon gång i framtiden komma att an
vändas skulle torvvallarna stärkas på yttersidorna 
med material, som doserades mot dikena. 

Det måste ha känts besvärande för Brusewitz 
att inte fa godkänt på grund av för klen räls och 
en bristfälligt utförd terrass. 

Besiktningen under 1875 genomfördes av 
Lilliehööks efterträdare civilingenjör Oterdahl. 
Brusewitz hade på sträckan Månstad-Karlsvik 
inköpt mark för banan, bland annat från baron 
Sigge Sparre på Hofsnäs i Finnekumla, en stor 
markägare i trakten. 

Protokollet visar att 28 870 fot av banan mot 
Åsunden var skenlagd. Den klena rälsen låg kvar 
och den grövre om 8 skålpund per fot utlagd på 
18 000 fot av banan. 5 000 längdfot stängsel av 
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god kvalitet var uppsatt längs banan. Inspektö
ren påpekade att terrassen fortfarande inte var 
lagd så som föreskrevs i föregående besiktning. 
Sliperavståndet var inte heller det anbefallda, 
två fot. Än en gång påpekades att rälsspik och 
skarvjärn måste användas. Vidare skulle ett brett 
avloppsdike grävas så att inte stillastående vatten 
kunde tränga in i terrassen. De trummor som 
byggts av trä borde läggas i kallmur av kilad sten. 
Slutligen påpekade även denne inspektör att den 
klena rälsen måste bytas ut. 

Brusewitz fick ännu en gång anmärkningar för 
ett dåligt banbygge. 

Besiktningsprotokollet från 1876 lämnar 
upplysningar om byggnader vid Månstad. Stall, 
godsmagasin och stationshus var uppförda. Dag
lig trafik med oxar förekom på banan till Mån
stads bro. Inspektören var fortfarande inte nöjd 
med banvallens utformning. Brusewitz hade up
penbarligen insett att terrassen skulle bli mycket 
dyrare att anlägga än vad han förväntat sig. 

I slutet av 1879 var hela banan komplett. Sigge 
Sparre var helt medveten om att den koncession 
Brusewitz hade fatt för järnvägen inte kunde hin
dra byggande. Men i flera brev till Brukspatron 
framförde han åsikten att de skador på gröda, 
åkrar och skogsmark som järnvägsbyggarna 
åstadkommit, måste ersättas till arrendatorn på 
Välabro. Tio riksdaler nämndes som ett tänkbart 
belopp för markskadorna. 

Trafiken på det nylagda spåret startades som 
nämnts i slutet av 1878 och därmed upphörde 
omlastningarna vid Fästeredssund. Man hade då 
nått målet att brukets material inte längre behöv-
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de lastas på vagnar för transport på landsväg utan 
på sträckan mellan glasbruket och båten/pråmen 
på Åsunden skedde materieltransporterna på 
räls. Bryggan vid Karlsvik, som utgjordes av en 
stor mängd stenar med överliggande plankgolv, 
hade utrustats med en lyftkran. 

Av sträckan mellan Månstad och Åsunden hade 
cirka 12 000 längdfot blivit grusade. Inspektören 
efterlyste karta över delen Månstad-Åsunden, 
men någon sådan kunde Brusewitz inte visa upp. 

1880- och 90-talets inspektioner av Oxabanan 

Bruksägaren kunde inte släppa tanken på att 
äga ett eget ånglok. Vid sin mekaniska verkstad 
i Strömsfors söder om Limmared tog en kun
nig person hand om tillverkningen av ett min
dre ånglok. I besiktningsprotokollet från 1880 
noterades att denna verkstad redan levererat en 
ny lastvagn. Om spåret uttryckte inspektören sin 
enkla uppfattning att inget betydelsefullt hade 
inträffat. Det vill säga att tillståndet var fortfa
rande så illa att något godkännande för ångloks
drift inte kunde tänkas. 

1881 omnämnes än en gång tillverkningen av 
ett litet ånglok, som beräknades väga cirka 90 
centner i körklart skick. Förutom de tre vagnar
na från Frykstabanan hade bolaget tillgång till 
åtta lastvagnar, vardera vägande 25 centner och 
med en lastförmåga på 75 centner. 

I nästa rapport (1882) förekom också lokbyg
get, men med kommentaren: "Den förre verk
mästaren hade rymt till Amerika (hvarifrån han 
var kommen!) och en ny, från Göteborgs Mek 
Werkstad, var nu anställd." 



I 1883 års rapport konstaterade inspektören 
Oterdahl, att den mekaniska verkstaden i Ströms
fors sålts och glasbrukets vagn- och loktillverk
ning blivit inställd. Något ånglok från verkstaden 
i Strömsfors kom således aldrig ut på spår. 

I en senare årsrapport återgavs Brusewitz upp
gift om att banunderhållet kostat omkring 1 700 
kr föregående år. Byte av syllar och grusning ägde 
rum inför varje säsong. 

Gång på gång hade inspektörerna bett Bru
sewitz visa upp planen för sträckan Månstad
Karlsvik, men någon sådan företeddes aldrig. 

Efter Brusewitz bortgång 1888 kom inspektö
rerna i vanlig ordning. I inspektionsberättelsen 
för 1890 anmälde civilingenjör Atterbom att en 
ny lastvagn tagits i bruk. 

Under 1892 hade bolaget lagt nya spår inne 
på fabriksområdet och även lagt ned en mindre 
vändskiva. 

År 1893 hade två nya lastvagnar satts i trafik. 
Vagnsunderredena var inköpta från Arboga Mek. 
Verkstad. 

När inspektören C.H. Öhnell besökte Lim
mared den 22 oktober 1895 för att kontrollera 
situationen för glasbruksbanan kunde han kon
statera att arvingarna efter den avlidne bruks
patronen inte hade för avsikt att anskaffa något 
ånglok för trafiken. Nya syllar hade lagts in på 
en sträcka av 1 300 m, tre mindre träbroar om
byggts, en stentrumma inlagts och grusning ägt 
rum på en sträcka av 4 200 m. Ett starkt snöfall 
hindrade Ö hnell från att befara delen Månstad
Åsunden. 1895 års inspektion var den sista som 
Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ut-

Vid Månstad viker 
den gamla banval
len mot väster ge
nom bebyggelsen. 

förde. Öhnell föreslog också att bruksledningen 
skulle anhålla om att fa koncessionen upphävd. 
Oxabanan fick leva sitt eget liv i fortsättningen. 

Borås-Alvesta järnväg 
och Västra Centralbanan 

I slutet på 1890-talet projekterades en järnväg, 
som tänktes ansluta Limmared till det landsom
fattande systemet. Efter Fredrik Brusewitz bort
gång i augusti 1888 kom disponenterna Rönn
bäck och Grääs att leda bruket fram till 1893, då 
sonen Carl Brusewitz övertog chefskapet. 

Dagen före julafton 1902 inleddes trafiken på 
den nya normalspårsbanan mellan Borås och Al
vesta. Största kunden vid stationen i Limmared 
blev glasbruket med dagliga sändningar. 

Under 1906 fick Västra Centralbanan glasbru
kets leveranser till kunder i norr. 

Västra Centralbanan utnyttjade Oxabanans 
banvallsområde på sträckan mellan Skårtebo och 
Månstad. Det var dock bara marken som kom 
till nytta. Den gamla terrassen fick helt förnyas 
för de kommande tågen, som krävde ett mycket 
större axeltryck. 

Materiel från den gamla Oxabanan användes 
på nytt i det utlagda spåret till Husmossen, där 
man hämtade torv till glasbrukets ugnar. Allt 
behövde inte användas utan flera vagnslaster 
skrot kunde avyttras. Glasbrukets disponent 
civilingenjör Gösta Östlund, som ställt samman 
boken om Limmareds glasbruk 17 40-1940, 
uppger att personvagnarna och några godsvagnar 
slopades. Förmodligen syftar han på de inköpta 
vagnarna från Fryksta järnväg. 

lr , 
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Gunnar Sandin 

Tågposten - en hobbytidning 
värd att beakta 

Den svenska spårlitteraturen har utvecklats på ett 
imponerande sätt under det dryga halvsekel som 
gått sen tåghobbyn började organiseras på allvar. 
Gränsdragningar är som så ofta besvärliga att 
göra men antalet böcker under perioden ligger 
närmare tre än två hundra. Några är akademiska, 
några är främst kommersiella, bakom andra står 
operatörer eller officiella organisationer men de 
flesta är produkter av ett ideellt intresse. 

Fast böckerna ger inte hela bilden. Mycket 
värdefullt står att finna i det femtital hobbytid
ningar som finns eller har funnits. Variationen 
i ambition, utförande och livslängd är mycket 
stor. Mycket är medlemsorgan för diverse klub
bar, alltifrån Svenska Järnvägsklubbens Tåg till 
exempelvis den lilla stencilerade Koltåget. Alla 
innehåller inte material av allmännare intresse 
men flera har gett och ger viktiga bidrag till his
torien, gärna ur ett regionalt perspektiv. Bland 
de goda exemplen kan nämnas norrbottniska 
Karven, uppländska Roslagsexpressen, västman
ländska Förstlingen, västgötska jernvägsnytt, got
ländska Spårstumpen, skånska ÖS]-bladet (hu
vudorgan för den eminente järnvägshistorikern 
Yngve Holmgren) och Skånska järnvägar. 

Starten var inte sällan blygsam: ett par hekto
graferade eller spritduplicerade blad. Sen utveck
lades volym och kvalitet i och med att verksam
heten växte och tryckprocessen blev relativt bil
ligare tack vare ny teknik. Utvecklingen återspeg
las i bibliotekens samlingar. Pliktleveranser gäller 
inte för de enklaste reproduktionsformerna så 
där finns stora luckor. Här har Sveriges Järnvägs
museums samlingar i Gävle och Ängelholm en 
viktig kompletteringsuppgift som man ännu inte 
helt har lyckats fylla. 

Start i pojkrum? 
För att exemplifiera med en intressant men 
otillräckligt beaktad och bevarad spårtidning 
ska här berättas om Tågposten. Namnet har för 
övrigt inget med järnvägspost att göra även om 
Nils Lindgren, en av tidningens initiatörer och 
ledande medarbetare, var son till Erik Lindgren, 

en framstående posthistoriker vars häften om 
(främst) förenade post- och järnvägsstationer som 
fyller sex decimeter i bokhyllan är en viktig källa 
för envar som skriver ban- eller bandelshistoria. 

Tågposten startades i februari 1961 som organ 
för Hemliga Modell-Järnvägsklubben. Namnet 
och de första årens karaktär kan nog förklaras 
att pionjärernas medelålder enligt uppgift i ett 
senare nummer var tretton år. De bodde i Lund. 
Klubben splittrades efter ett halvår på frågan om 
dess modellanläggning ska vara en- eller tvåspårig 
- majoriteten (två personer) bildade Lunds Mo
delljärnvägs- och Järnvägsklubb med tidningen 
Järnvägsbladet, före klubbens nedläggning 1964 
omdöpt till Skåningen. Minoriteten (tvåspårsfö
respråkaren Nils L.) överlevde, tills vidare under 
namn av Hemliga Modell-Järnvägsklubbens 
Andra Del, och tog med sej Tågposten som ett 
slag fick prefixet Nya. 

Pojklekar, pojkintriger, pojkrumstidningar, 
utan intresse för andra än de berörda? Visst. Det
ta medgavs även av pionjärerna när de nått mog
nare ålder. Samtidigt fortlevde länge en del pu
erila drag i Tågposten och minnet av ursprunget 
återupplivades i omtryck och när tidningen och 
klubben (som så småningom fick namnet Lunds 
Lokala Lokomotivklubb och från 1970 Spår
vägs- och Järnvägsklubben, Spojk) fyllde jämnt. 

Expansion 
Tidningen rapporterar om klubben och dess 
mer eller mindre lyckade projekt, berättar från 
resor, återger notiser ur SJ-Nytt och andra käl
lor. Ett visst bestående värde har en del lokala 
observationer. Jag var själv med och skrev en bok 
om Bjärred-Lund-Harlösa järnväg som utkom 
1987, och jag inser nu vid en förnyad genom
läsning av TP att vi missade några uppgifter från 
banans sista tid som hade platsat väl i boken. 

Det var dock först efter tio år, när Spojk hade 
cirka tretti medlemmar (nästan alla i Lund) 
och tidningen cirka sexti prenumeranter (varav 
åtskilliga utanför Lund och Skåne), som det 
hände något. Utgivningen stabiliseras kring sex 
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- UPPLAG~ A 

flGPOSTEN 
NR 1 

nummer om året och numren blir fylligare även 
om den tekniska nivån fortfarande är låg med 
ibland ojämnt stencilerad skrivmaskinstext och 
stundom tafatt utförda illustrationer. Innehål
let är som förut blandat. Inte minns förekom
mer det reportage från utflykter och resor, och 
de sista reguljära ångloken på skånska och andra 
spår bevakas noga liksom de sista spårvagnarna i 
Köpenhamn. 

Det inleds en fyllig men visserligen aldrig helt 
fullständiggjord artikelserie om de svenska spår
vägsstäderna. En för de svenska hobbytidning
arna relativ nyhet är trafikpolitiska debattinlägg, 
mest med miljöengagerad utgångspunkt. Om 
önskvärdheten av nolltaxa på kollektivtrafiken 
uppstår det en replikväxling. Spojks modelltågs
projekt dryftas fortfarande men intresset för den 
verksamheten verkar ha mattats. Tillfälligt dock, 
för ett år senare berättas om den främst Märklin
baserade klubb-bana som är under uppbyggnad i 
en källarlokal. Den innehåller förutom tåg- även 
spårvägs- och trådbussmateriel. Banan är till en 
mindre del gemensam egendom medan flertalet 
fordon är enskilt ägda. Motsvarande system gäl
ler för klubbens "bibliotek" som utgörs av listor 
över spårlitteratur som medlemmar äger och är 
beredda att låna ut till andra. 

Det är oklart om begreppet "småbana'' fanns 
redan nu. Tågpostenaktivisterna hade emellertid 
tidigt intresserat sej för och studerat fenomenet, 
till exempel tegelbruksbanan i Prästberga vid 
Lomma. Men i Tågposten 4/1971 inleddes blyg
samt vad som skulle växa till en stor, systematisk 
inventering av svenska småbanor eller industri
banor och deras lok, bland annat i bokform. Det 
var Janis Priedits som hade besökt och kort be
rättade om sju nedlagda eller levande torvbanor i 
Skåne och södra Småland. 

I vissa nummer svällde nyhetsnotiserna från 
in- och utland till flera sidor. 
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1r fEB~. 
Ett slags höjdpunkt 
Tillväxten fortsatte och Tågposten väckte uppen
bart allt större intresse hos spårintresserade ut
anför Lund. För övrigt etablerade Spojk genom 
utflyttade Lundabor "lokala kamratföreningar" 
med bas i Stockholm och Växjö. Fast 1974 sepa
rerades Tågposten organisatoriskt från Spojk. 

En egen stencileringsapparat hade anskaffats. 
Förut hade man utnyttjat en på Lundauniver
sitetets litteraturvetenskapliga institution. Man 
kan undra om detta arrangemang hade samma 
personbakgrund som att Tågposten ett slag pu
blicerade små tåg- och spårvagnsdikter. 

Också på andra sätt breddades innehållet. Ge
nom främst Terry Brown men även Mikko Alame
ri och Nils Lindgren kom det sakkunniga artiklar 
om trådbussar. Det dök rentav upp ett bidrag om 
det svenska civilflygets första tid. Skribenter som 
Jan Ericson och Björn Waldenström förstärkte be
vakningen av småbanorna, Bo Persson och andra 
breddade den trafikpolitiska debatten. 

Men det var inte självklart att allt detta skulle 
kunna hållas kvar inom ramen för en stenciltid
ning som fortfarande hade en så stark Lundaprä
gel. År 1975 utsöndrades en inriktning genom 
tillkomsten av bulletinen Meddelanden ftån S]Ks 
småbaneavdelning, även om Tågposten bevarade 
en stark inriktning på småbanor. Året efter kom 
de första ansatserna till vad som blev det trafik
politiska organet Trafikmiijö (1977-1983), som 
efter några år knöts till Miljöförbundet. Fast ge
nom framför allt Bengt-Göran Nilsson fortsatte 
Tågposten att debattera trafikpolitik ända fram 
till nedläggningen. 

Svårigheter började anas men sjuttitalets mitt 
innebar en åtminstone kvantitativ höjdpunkt för 
tidningen. De sex numren 1975 innehöll sam
manlagt 212 sidor och året därpå fanns det 127 
prenumeranter. Vilket ju fortfarande innebar att 
upplagan var blygsam. 



Temanummer 

Nummer som dominerats av ett ämne och/el
ler en skribent hade förekommit redan tidigare 
men blev genom Norgetemat i 6/1978 en utta
lad princip. Ett par år framåt markerades detta;på 
omslaget genom lämpliga illustrationer. 

Tågpostens teman var av skiftande karaktär: 
Schweiz, småbanor, Skåne, Polen, Boliden, Troll
hättan ... Ett nummer (2/1980) fördjupade sej i 
Stocksund och innehöll det grundligaste som hit
tills har skrivits om denna lilla orts spårhistoria. 
Lund var förvisso inget nytt ämne för tidningen 
men ägnades ändå ett särskilt nummer. 

Nummer 1/1981 hade tidningens tjugoåriga 
tillvaro som ett litet tema - Tågposten var som 
påpekats ovanligt frikostig med tillbakablickar -
men innebar annars ett återfall till blandat inne
håll. Numret därpå var däremot högst enhetligt 
genom att allt handlade om "Les grands expres", 
det vill säga (främst) internationella expresståg, 
och i sin helhet hade skrivits av Matz Lonnedahl 
Risberg. Han var ett slag en flitig bidragsgivare, 
och flera av hans senare artiklar i Tåg om färjor, 
svenska utlandsförbindelser och resor på nordliga 
banor hade haft tidigare versioner i Tågposten. 

Landskrona var ensamt ämne fast med flera 
olika författare i nummer 3/1982 trots att re-

Omslagsillustra
tionerna gjorda av 
duktiga illustratö
rer på Tågpostens 
temanummer 
anspelade under 
några år på det 
aktuella ämnet. 
Här nr 311973 
och på nästa sida 
nr 6/1975. 

daktionen tidigare sagt sej vilja upphöra med 
temanummer. Numret därpå dominerades av 
Småland och det påföljande av Cementa. Num
rens innehåll fick nog mer styras av tillgången på 
material än av redaktionella principer. 

Själv betraktar jag några av temanumren med 
deras mångsidiga och genomarbetade artiklar 
som det mest värdefulla i Tågposten. Kvaliteten 
toppade senare än kvantiteten. 

Långsam avveckling 

I nummer 1/1984 meddelade redaktionen att 
man av ekonomiska skäl skulle glesa utgivningen 
från fem till fyra årliga nummer. Men det blev bara 
två detta år (det hade för övrigt varit en liknande 
svacka 1979). Materialet räckte inte till mer, för
klarades det när nr 2 äntligen kom. Medarbetar
skaran hade krympt oroväckande. Av årgångens 
46 sidor fylldes 36 av Janis Priedits, främst med 
en mycket utförlig och kvalificerad genomgång av 
Höganäsbolagets järnvägar (påbörjad i 5/1983). 
Antalet medlemmar och prenumeranter sjönk, 
och styrelsen förmodade att det berodde på kon
kurrens med andra föreningar och organ inom 
hobbyn. På våren 1984 beslöts om övergång till 
sporadisk utgivning och på hösten började man 
diskutera en nedläggning av tidningen. 
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Sporadiskt var ordet. År 1985 publicerades ett 
enda nummer. Dess största bidrag var sympto
matiskt nog en utförlig förteckning över Sveri
ges nedlagda järnvägar. Året därpå kom inget 
nummer alls, inte heller 1987. Men väl 1988. 
Redaktionen medgav att en nedläggning hade 
diskuterats men inte var aktuell, och eftersom 
det fanns pengar i kassan och några manus på 
hög hade man gjort en kraftansträngning. Inne
hållet var också lite mer blandat än i de närmast 
föregående numren. 

En ny lång paus följde. Inga nummer vare sej 
1989 eller 1990. Men 1991: "Vad nu då? Le
ver Tågposten ännu?" presenterade redaktionen 
årets första nummer. Det kom rentav ett num
mer 2/ 1991. Det mesta handlade detta år om 
svenska spårvägsplaner och hästspårvägar. 

Året därpå hade redaktionen hittat eller färdig
ställt ytterligare artiklar. Några hade förmedlats 
till andra tidningar men det övriga räckte till 
ännu ett nummer av Tågposten. Sen kom ytter
ligare en årslång lucka. 

Nummer 1/1994 blev så Tågpostens sista. Där 
berättades att två glest besökta årsmöten stadge
enligt hade beslutat om föreningens och därmed 
tidningens nedläggning. Det niosidiga numret 
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som hade ett slags Norgetema distribuerades till 
de cirka tjugo medlemmar/prenumeranter som 
fanns kvar. 

Några av Tågpostens medarbetare hittade 
andra publiceringsmöjligheter medan andra ty
värr tycks ha lagt av. 

Övermognad? 

Det kan ses som ett tecken på den svenska spår
hobbyns mognad och kanske övermognad att 
den i så hög grad har börjat ägna sej åt tillbaka
blickar på den egna verksamheten. Till exemplen 
hör antologin Museibanor och veterantåg från 
2005, SJK:s femtiårsskrift från 2008, Svenska 
Spårvägssällskapets dito från 2009 och Trafik
Nostalgiska förlagets omfattande serie Järnvägs
mznnen. 

Till samma kategori hör onekligen denna lilla 
tillbakablick på en något udda tidning, som ock
så skulle ha kommit femti år efter starten men 
fick stå över förra året av utrymmesskäl. Men kan 
den bidra till att hobbyns tidiga och ofta spre
tiga undervegetation arkiveras medan möjlighet 
ännu finns är det bra, och för den som skriver 
spårhistoria finns det ett och annat att hämta i 
Tågposten. 



Erik Sundström 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1862? 

• Arbetet med byggande av stambanorna fort
satte, och under året öppnades den sista sträckan 
Gnesta-Töreboda av Västra Stambanan, med 
sidobanor från Södertälje västra till Södertälje 
stad och hamn, och från Hallsberg till Örebro. 
Södra stambanan förlängdes i södra delen från 
Hässleholm till Liatorp och den norra delen 
byggdes från Falköping Ranten till Mullsjö. 

Hittills hade man använt syllar av obehand
lad furu, men hört talas om problem med röta 
och sprickor, så man provade i Skåne syllar av 
ek. Man hade också hört om möjligheterna att 
impregnera med metallsalter och planerade det, 
då eksyllarna var svåra att spika i. 

På sträckan mellan Örebro och Hallsberg gick 
första året även Köping-Hults persontåg ända 
till Hallsberg. 
• De flesta loken vid SJ var fortfarande byggda 
av Beyer Peacock, men när man skulle beställa 
de första sexkopplade godstågsloken för leverans 
1863 passade man på att för jämförelse först köpa 
ett lok från London & North Western Railway 
som blev Södra stambanan nr 8 Finn, senare SJ 
litt. M nr 48. 

Södra stambanan 
fortsatte att byg
gas norrut från 
Skåne. Under året 
öppnades sträckan 
Hässleholm-Lia
torp. I de djupa 
Göingeskogarna 
fanns kärr och 
mossar som for
svårade anlägg
ningsarbetena. 
Här ett parti av 
den nyöppnade 
linjen vid Osiedal 
mellan Osby och 
Killeberg. 

• Samtidigt köpte SJ sina första svensktillver
kade lok från Nyköpings Mekaniska Verkstad, 
som ägdes av finansmannen Johan Holm. I sam
arbete med G.F. Göransson hade han just startat 
ett bolag som vid Jädrans station på GDJ skulle 
bygga ett stålverk enligt Bessemermetoden för 
att förädla stålet från järnverken i Högbo, Horn
dal och Garpenberg, och tillverka hjulringar för 
järnvägar. Holm hade haft planer för att bygga 
ett komplett stålverk i Nyköping under ledning 
av Håkan Steffansson. Tills vidare köpte man 
järn från andra lokala bruk men räknade med 
att sedan fa bessemerstål från Sandviken där 
Steffansson också var starkt engagerad. Loken 
från Nyköping byggdes 1861 men blev inte klara 
för leverans förrän 1862, då de blev Västra stam
banan nr 14 Nyköping och nr 18 Östergötland, 
senare SJ litt. B. 
• Köping-Hults järnväg hade svaga finanser, och 
var bara byggd från Örebro till Arboga och trafi
kerade Nora-Ervalla järnväg. Bandelen till Hult 
var inte längre aktuell sedan SJ anslutit i Örebro. 
SJ planerade också Nordvästra stambanan med 
hamn vid Vänern i Kristinehamn. 
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• Gefle-Dala järnväg var färdig till Falun sedan 
1859 och vid Jädrans station byggde G.F. Gö
ransson sitt bessemerverk. För att fa bättre spår 
till verket flyttades stationen 1863 en kilometer 
västerut och fick då heta Sandviken. 
• Åmmebergs järnväg öppnades från Zinkgru
van till hamnen vid Vättern. Den ägdes av det 
belgiska företaget Vielle Montagne. Dess ånglok 
Carlsund var det första ånglok som byggts av 
Motala Verkstad, trots att det redan 1823 vid bo
lagsbildandet stått att verkstaden skulle erbjuda 
tillverkning av ånglok. Marma-Sandarne järnväg 
gick också som en lokal bruks bana på normalspår 
ägd av ett engelskt bolag. 
• Övriga banor i Sverige var vid denna tid smal-
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spåriga. De flesta låg i Bergslagen i förbindelse 
med kanaler och sjöleder. Flera hade redan ång
lok tillverkade av Munktells verkstad i Eskilstu
na. De första norrländska kustbanorna var i tra
fik vid Söderhamn och Hudiksvall, med lok från 
Nyköping respektive Beyer Peacock & C:o. Att 
man valde smalspår berodde på att det blev bil
ligare och medgav skarpare kurvor. SJ hade ännu 
inga bestämda planer för banor i Norrland, och 
man övervägde att eventuellt bara ha smalspår 
i Norrland. Man valde ändå relativt brett spår, 
4 fot svenskt eller engelskt mått, och litade på 
Adelsköld som lovat att man då utan alltför hög 
kostnad skulle kunna bygga om till normalspår 
om så skulle bli aktuellt. 

järnverket och samhället i Sand
viken växte snabbt och stations
huset på bilden blev kortlivat, 
bara fem år. Byggrzaden var inte 
ursprunglig och exteriören tyder 
på att det var någon annan än 
Adelsköld eller hans assistenter som 
hade gjort ritningarna. 

Den belgiskägda Ämmebergs järn
väg som var 10,9 km lång hade 
ingen forbindelse med det övriga 
järnvägsnätet och betjänade endast 
bolagets egna godstransporter. För 
interntransporterna anlades ett 
600 mm-system som delvis gick 
i normalspåret som treskensspår. 
Foto 1904 John Fröberg, NS. 



Björn Edman 

Banvakter och stationsföreståndare 
vid Kallllar-Berga järnväg 

När boken om Kalmar-Berga järnväg skrevs på 
1990-talet var forskning om banvakter och ban
vaktsstugor inte så aktuell. Boken upptar därfor 
inte några uppgifter om dessa. På senare år har 
intresset och dokumentationen ökat i stor utsträck
ning. Detta kapitel kan därfor ses som en komplet
tering av boken. Dessutom foljer en forteckning över 
stationsforeståndare vid samma järnväg. 

Som källor har använts den officiella folkbokfo
ringen (kyrkbokforingen), pensionsliggare i KBJ-s 
arkiv, f ärnvägsmuseums stationsforeståndarregister, 
Statskalendern, Statens Järnvägars avlöningsstat 
1941-51, diverse matriklar och personalforteck
ningar samt Ekonomiska kartan (samtliga blad 
över detta område är från 1941). Det skall redan 
från början framhållas att uppgifterna från olika 
källor av skilda orsaker inte alltid stämmer överens. 
Matriklar missar ofta personer som varit anställda 
mindre än ett år men tar å andra sidan ofta upp 
dem som aldrig tillträtt en "tjänst. 

Med begreppet banvakt tänker vi oss i allmän
het en järnvägsanställd man som hade en speci
ell sträcka utefter banan att bevaka, det vi också 
kallar sträckvakt. Men i äldre tider betecknade 
begreppet banvakt även en person som bevakade 
järnvägen för vägtrafik (vägvakt) eller skötte rör
liga broar (brovakt). 

I en uppgift från 1898 var antalet banvakter 
vid Bergabanan (KBJ) sjutton stycken men det 
fanns bara fjorton egentliga banvaktsstugor. 
Kanske var några av dem vägvakter eller kanske 
rent av skötte bevakning av de mindre (tredje 
klassens) hållplatserna de första åren. I Ödebo 
söder om Ålem fanns bevisligen en vägvakt som 
i kyrkboken kallades banvakt. När han blev ihjäl
körd av tåget, framgår av en tidningsartikel att 
han haft hand om vägbevakningen. Man kunde 
nämligen läsa följande tragiska nyhetsmeddelan
de i Kalmartidningen Barometern måndagen 12 
mars 1906: "Dödad af tåget blef i går grindvak
ten Klang vid Ödebovägen i närheten af Ålems 

1. Björn Edman: Kalmar-Berga järnväg, 2001 

järnvägsstation. Den gamle, som antagligen inte 
hörde tågsignalen, hann icke nog fort från ban
linien, utan blef af lokomotivet slungad nedför 
banvallen, hvarest han fanns död." 

År 1916 ändrades sträckindelningen för ban
vakterna vid KB J. Banvakten i Kalmar Västra fick 
då endast hand om smalspåren i Kalmar Västra 
och Central samt sträckan däremellan, förutom 
hamnspåren. Stationsförmännen i Kläckeberga, 
Haraldsmåla och Värlebo skulle delta i bevak
ning och underhåll av sina respektive stations
områden. 

Behovet av sträckvakter minskade allteftersom 
motordressiner införskaffades och bevaknings
sträckorna slogs samman. På Kalmarsmalspåren 
köptes den första motordressinen 1914. 

Banvaktsyrket i egentlig mening var i stark av
veckling under 1930-talet. Vid KBJ fanns 1930 
två banmästare och tretton banvakter. 1936 hade 
antalet reducerats till en banmästare och sju ban
vakter. 

De flesta banvakter, som anställdes när järn
vägen var ny, var endast mellan 25 och 30 år 
gamla. Många av dem gifte sig i anslutning till 
att de fick en fast anställning. De första banvak
terna stannade ofta påtagligt länge, inte sällan på 
samma plats hela sitt yrkesverksamma liv. Pen
sionsåldern var i allmänhet 60 år, men även upp 
till 67 år förekommer. Om vaktstugan inte skulle 
användas av någon efterträdare, kunde det hända 
att sista sträckvakten kunde fa bo kvar efter pen
sioneringen, ibland ända tills han avled. 

En viktig del av banvaktens arbete var brand
bevakning, men när ångloken försvann i mitten 
av 1950-talet, behövdes inga sträckvakter längre. 
De ersattes av banreparatörer etcetera, som ofta 
var placerade i Kalmar men ibland bodde på an
nat håll. 

Järnvägen invigdes 1 december 1897. Vid års
skiftet 1897 /98 rapporterades samtliga stations
hus färdigbyggda men av banvaktsstugorna var 
endast tolv klara under tak. Inredning pågick. 
De tre övriga beräknades färdiga till 1 april 1898. 
Detta är förmodligen orsaken till att banvakterna 
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anställdes först 1898. Vaktstugorna var liksom sta
tionerna byggda efter typritningar, men de flesta 
blev senare ombyggda och fick olika utseenden. 

Ganska snart visade sig stugorna nämligen 
vara för små för de ofta ganska stora familjerna. 
De flesta byggdes därför till med ett rum på 
1910-talet och i något fall byggdes verandan 
om till rum. Från början hade husen inte hel
ler tegeltak. De tillkom i allmänhet på 1920-
talet. Vid denna tid byggdes också separata 
tvättstugor till de flesta vaktstugorna. Indragen 
vattenledning under privatbanetiden fick bara 
banvaktstugan i Kalmar Västra och det skedde 
redan 1918. El började installeras 1919. Först 
ut var stuga nr 12 i Långemåla. Vid förstatligan
det 1940 var samtliga vaktstugor anslutna till 
Finsjö Kraftaktiebolags nät. Rikstelefon fanns 
1940 endast i banmästarbostaden i Långemåla. 
Fortfarande 1960 saknades rikstelefon i stugan 
i Duveström (men den var ansluten till SJ :s eget 
nät, som vid denna tid var automatiserat i mot
sats till Televerkets). 

De gamla banvaktsstugorna blev i stället bostä
der för annan järnvägspersonal eller hyrdes ut till 
icke SJ-anställda. I samband med avvecklingen 
av persontrafiken nyåret 1968 och de närmaste 
åren därefter såldes eller revs samtliga återståen-

de stugor. I något fall flyttades huset till annan 
ort och ett modernare hus uppfördes på samma 
tomt (Sandslätt) eller revs vaktstugan av den nya 
ägaren, och ett nytt hus byggdes (Ålem). 

I dag finns sex av de ursprungligen femton 
banvaktsstugorna vid KBJ kvar, i många fall 
smakfullt renoverade. 

Vid förstatligandet 1940 inordnades Berga
banan i SJ :s 26:e bansektion, men redan efter 
något år överfördes den till den nyinrättade 27:e 
bansektionen. Allteftersom fler privatbanor över
fördes till SJ slogs olika bansträckor samman vad 
gäller underhållet. Periodvis var flera banvakts
tjänster vakanta. Nya typer av tjänster inrättades 
vid banavdelningen, bland annat en trädgårds
mästartjänst inom distriktet. Nya tjänstetitlar 
tillkom också, bland annat omvandlades suc
cessivt från 1946 ett antal banvaktstjänster till 
banbiträden, vilket innebar uppflyttning någon 
lönegrad. I början av 1950-talet hade alla fatt 
denna titel. Därmed hade den sista med den of
ficiella titeln banvakt försvunnit vid KBJ. 

Listan nedan upptar namn och stationerings
orter på banvakterna (även de som senare kal
lades banbiträden) tills systemet var avvecklat i 
början av 1950-talet. Om banvakten avlidit un
der sin tjänstetid har detta angivits. 

KBJ bv 4 Läckeby finns kvar i dag som välbevarad privatbostad. Foto 10 maj 2010 forf 
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Banvaktsstugan (nr 5) Rockneby låg vid korsningen med nuvarande Bölevägen alldeles norr om stationen. KBJ lok 
nr 3 Frigga (Nohab 1897) passerar med ett tåg på sydgång. Ar det Frans Johanssons hustru som postar i kuren vid 
de stängda grindarna? Aret är 1898. NS. 

1. Kalmar Västra (SJ 405) Km 1,2. Vaktstuga 
nr 1 låg alldeles intill Kalmar Västra station och 
hade adressen Lorensbergsgatan 3 i Kalmar. På 
andra sidan bangården låg Torsåsbanans (KTsJ) 
banvaktsstuga nr 1 (SJ 419). De två stugorna är 
sedan länge rivna, sannolikt i samband med den 
stora saneringen av området i slutet av 1960-talet 
sedan smalspåret lagts ned. Båda användes efter 
förstatligandet 1940-41 som förmansbostäder. 
Efter denna tidpunkt är det svårt att fa fram upp
gifter om vem som bodde i respektive stuga. 

1914-1920: Sven Jönsson (t 1920) 
1922-1933: Axel Eriksson (från 1933 banmästare 

vid Torsåsbanan) 
1938-1951: Reinus Isaksson (kom från MÅJ bv 

nr 8 i Mjöshult) 

2. Bergaby (SJ 406) Km 4, 1. Kalmar (lands)för
samling, Berga. Stugan låg strax väster om Berga 
by. Den var uthyrd redan 1940. Senare riven. 

1898-1914: Herman Andersson 
1914-1932: Johan August Andersson 

3. Västerslätt (SJ 407) Km 7,4. Kläckeberga 
socken, Västerslätt nr 1. Ombyggd 1953. I dag 
privatbostad. 

1898-1923: Viktor Olsson 
1923-1950: Axel Ernfrid Petersson 
1951- : Bror Axel Ragnar Ström (banbiträde) 

4. Läckeby (SJ 408) Km 14,3. Åby s:n, Läckeby. 
Vid korsningen avväg 125, där det länge fanns en 
manuell vägbom. Huset byggdes om 1913. Det 
hyrdes ut cirka 1940 och är idag privatbostad. 

1898-1914: Axel Amandus Petersson (t 1914) 
1914-1940: J.V. Karlsson 

5. Rockneby (SJ 409) Km 19,8. Ryssby s:n, 
Knapegård. Stugan var uthyrd 1940. Såld 1970. 
Riven. 

1898-1927: Frans Johansson 

6. Marielund (SJ 410) Km 25,8. Ryssby s:n, 
Marielund. Ombyggd 1912. Stugan var uthyrd 
1940. Såld 1971, sommarstuga. 

1898-1933: Karl Jonsson 
1933-1935: Jon Algot Fransson 

7. Sandslätt (SJ 411) Km 30,3. Ålem s:n, Ha
raldsmåla järnvägsstation. Huset byggdes om 
1912. Det flyttades 1978 till Oskarshamnstrak
ten och ett nytt hus uppfördes på samma tomt 
men längre från banan. 
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1898-1937: Karl Johan Svensson 
1937-1948: Harry Borg, (från 1946 banbicräde; 

till Söderåkra vid f.d. KTsJ) 
1948: Ernst Janne Julius Andersson (t 1948) 
1949- : Alf Evald Jonsson 

8. Ålem (SJ 412) Km 36,2. Ålem s:n, Gunnars
måla nr 1. Sydväst om korsningen mellan järn
vägen och Buggemålavägen. Huset byggdes om 
1917 och var uthyrt 1940. Sålt 1970. Banvakt
stugan revs 1982 och ersattes av ett nytt bostads
hus på samma tomt. 

1898-1900: Sven Alfred Nilsson 
1900-1910: Carl Alfred Johansson Widerström 
1910-1934: Josef Herman Jonsson 

9. Duveström (SJ 413) Km 41,6. Ålem s:n, År
hult nr 2. Stugan var uthyrd 1940 men användes 
på 1950-talet som tjänstebostad åt personal på 
Blomstermåla station. Den revs omkring 1973 i 
samband med breddning av banan och ny port 
under järnvägen. 

1898-1937: Adrian Leonard Johansson 

10. Lamnhult (SJ 414) Km 48,3. Långemåla 
s:n, Lamnhult nr 3. Uthyrd 1940. Huset revs 
omkring 1955, då de sista hyresgästerna flyttade. 
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En torpinventeringsskylt finns på platsen. 
1898-1908: Frans Edvard Karlsson 
1908-1940: Karl August Karlsson 

11. Numret var reserverat för en planerad men 
inte uppförd banvaktstuga i Värlebo. I stäl
let byggdes ett stationshus. Som banvakt anges 
1898 Algot Hultman, som följande år blev sta
tionsföreståndar där. 

12. Långemåla (SJ 415) . Km 57,0. Långemåla 
s:n, Långemåla nr 4. 1922-41 banmästarbostad. 
Banvakten bodde då i en stuga i närheten. Om
byggd 1909 och 1944. Stugan var sannolikt den 
första som fick elektrisk belysning (1919). Såld 
1969. 

1898-1899: Karl Johan Nilsson (t 1899; Enligt 
dödboken "öfverkörd af tåg på Kalmar-Berga 
järnväg 21/7; död på sjukasylen i Högsby''.) 

1900-1922: Carl Fredrik Lindström, därefter 
banmästare 

1922-1945: Axel Edvard Karlsson 
1945-1948: Ernst Janne Julius Andersson (flyt

tade till Sandslätt) 

1948-1963: Ivan Lindblad. Son till Axel Renius 
Lindblad i Ytterby. Sträckvakt Sandbäckshult- Ru

da. Flyttade senare till Mönsterås. Kyrkosångare. 

Detalj från tillbyggnads
ritningen cirka 1908. 

. Riksarkivet, ritnings
samlingen. 



Berga gårds kom
binerade vaktstuga 
och expeditionshus 
är nufortiden pie
tetsfallt renoverat. 
Foto 17juni 2010 

forf 

13. Ruda (SJ 416) Km 61,3. Högsby s:n, Ruda 
stationssamhälle. Stugan låg nordväst om kors
ningen av väg 34 och hade så småningom adres
sen Järnvägsgatan 1 i Ruda. Den var uthyrd 
1940. Riven. 

1898-1914: Ferdinand Nilsson (t 1914) 
1915-1922: Axel Edvard Karlsson (till Långemåla) 

1922-1931: Gustaf Aldor Petersson (till Berga gård) 

14. Berga gård (SJ 417) Km 67,3. Högsby s:n, 
Berga. Ombyggd omkring 1908. Såld 1969. Pri
vatbostad. 

1898-1905: Karl Nilsson (senare stationsförestån-

dare i Haraldsmåla) 

1905-1928: Axel Johansson (t 1928) 
1928-1931: Arvid Kroner Johansson 

1931-1941: Gustaf Aldor Petersson 

1941-1944: GustafVerner Fredrik Fredriksson 

(till Ruda) 

1944- :Karl Arvid Valentin Fredriksson 

15. Ytterby (SJ 418) Km 73,2. Högsby s:n, Val
åkra 4-5 . Stugan ligger vid en numera borttagen 
korsning av vägen till Yttre Valåkra. Ombyggd 
1909. Såld 1969. Privatbostad. 

1898-1905: Valfrid Gustafsson Svärd (blev senare 

stationsföreståndare i Flatehult respektive 

Tålebo på MÅJ) 

1905-1940: Axel Renius Karlsson Lindblad 

Banrnästare 
KBJ hade ursprungligen två banmästartjänster, 
varav den ena var placerad i Kalmar. Denna 
tjänst flyttades 1922 till Långemåla men åter-

fördes till Kalmar 1941. Från mitten av 1950-
talet var överbanmästartjänsten placerad i Alem. 
Förutom före detta KBJ hade han även hand 
om sträckan Mönsterås-Skoghult på före detta 
MÅJ. Banmästare har varit: 

1898-1922: Carl Svensson (Kalmar) 

1922-1941: Karl Fredrik Lindström (Långemåla) 

1941-1949: Gustav Harry Henningsson (Kalmar; 

från 1945 kallad förste banmästare) 

1949- : Axel Valfrid Johansson (Kalmar) 

Den andra banmästaren vid KB J var fram till 
1904 placerad i Ålem. Därefter flyttades den till 
Sandbäckshult, där det äldre stationshuset fick tjä
na som bostad. Denna tjänst, som var vakant sista 
året, drogs in 1941. Banmästare där har varit: 

1897-1904: Ola Bengtsson (Ålem) 

1904-1934: Johannes Sjöberg (Sandbäckshult; 

tidigare banvakt vid KBJ 1897-1902 okänt var, 

och MÅJ 1902-04) 
1934-1940: Gustaf Jonsson (Sandbäckshult) 

Stationsföreståndare 
Tjänstebostadsplikt innebar att en stationsföre
ståndare var tvungen att bo i den tjänstebostad 
som arbetsgivaren tillhandahöll, vanligen i sta
tionshuset. Plikten upphörde på 1960-talet. 

Kalmar Västra hade egen stationsföreståndare 
endast 1916-41. Det var samme man under alla 
dessa år och han hette Gustaf Franzen. 

Kläckeberga 1898: Ernst Phalen 

1898-1999: Albert Emanuel Kjellberg 

1899-1901: Jonas Manfred Fredriksson 
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1901-1907: Karl Johansson 

1907-1919: Frans Edvard Karlsson 

1920-1932: Claes Engborg 

1932-1947: K.A. Johansson 

1947- : Ulla Neuland (platsvakt) 

Avbemannad 1960 

Förlösa 1898: Sven Schutz (t 1898) 
1899-1900: Ernst Phalen 

1901-1911: Jonas Manfred Fredriksson 

1911-1913: Valentin Hagström 

1914-1919: Karl Johansson 

1920-1922: Hilmer Johansson 

1922-1932: Emil Olsson 

1932-1943: Arvid Gustafsson 

1943-1946: Carl Lundin 

1946-1949: Gunnar Söderlund 

1949-1960: Verner Johansson 

1960-1964: Knut Viktor Ivan Larsson 

Avbemannad 1964 

Läckeby 1897-98: Ivar Appelin (t 1898) 
1898-1902: Nils Löfgren 

1902-1922: F.T. Hagström 

1922-1932: Arvid Lindahl 

1932-1946: Helge Johansson 

1946-1950: Carl Fagerstöm 

1950-1963: Oskar Geiring 

1963-1966: Bo Folke Ingvar Malmgren 

1966-1967: Hans Gustaf Arne Book 

Avbemannad 1967 

Rockneby 1897-1915: Carl Ludvig Ekström 

1915-1919: Herman Bladh (senare stationsföre-

ståndare i Mönsterås) 

1919-1932: Karl Johansson 

1932-1940: Emil Olsson 

1940-1950: Georg Landberg 

1950-1943: Åke Petersson 

1953-1958: K.L. Franzen 

1958-1967: Tage Julin 

Avbemannad 1967 

Kåremo 1897-98: Frans Teodor Hagström 

1899-1916: Albert Emanuel Kjellberg (t 1916) 
1917-1927: Valfrid Bergström 

1927-1930: Einar Andersson (t 1930) 
1930-1934: Axel Valdemar Ekstam (t 1934) 
1934-1943: Nils Carlsson 

1943-1949: Verner Johansson 

1949-1963: ErikJohansson 

Avbemannad 1963 
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Haraldsmåla 1899-1903: Johan Alfred Lindgren 

( till Blomstermåla) 

1903-1905: Karl Milton 

1905-1928: Karl Nilsson (t 1928; tidigare ban-

vakt i Berga gård) 

1929- 1940: Frans Oskar Elmqvist 

1941-1949: Ernst Verner Johansson 

1949-1950: Signe Andersson (platsvakt) 

1951-1955: Rut Karlsson (platsvakt) 

1955-1957: Mary Vivan Ingeborg Magnusson 

(platsvakt) 

Avbemannad 1957 

Ålem 1897-1913: Ernst Wiktor Edensvärd (blev 

trafikchefassisten t 1913) 
1913-1915: Herman Bladh 

1915-1944: Verner Nilsson 

1944-1948: John Palmer 

1948-1949: Bernhard Åström 

1949-1953: Tage Erlandsson 

1953-1956: Torsten Lillieborg 

1957-1961: Nils Carlsson 

1961-1967: Karl Arvid Olsson 

Avbemannad 1967 

Blomstermåla 1897-1903: Olof Axelsson 

1903-1913: Johan Alfred Lindgren 

1913-1917: Valentin Hagström 

1917-1946: Adolf Olsson 

1946-1949: Henrik Strömqvist 

1949-1960: Gunnar Wedin 

1960-1967: Verner Johansson 

1967-1988: Lindor Börjesson 

Avbemannad 1988. Sedan 1996 tjänstgör tågkla

rerare från Kalmar. 

Sandbäckshult 1897-98: Albert Emanuel Kjellberg 

1899: Jonas Manfred Fredriksson 

1899-1903: Frans Oskar Thorvall 

1904-1913: Olof Axelsson 

1913-1917: Johan Alfred Lindgren 

1917-1932: Valentin Hagström 

1932-1941: Valdemar Karlsson 

1941-1948: Heimer Lindvall 

1948-1954: Birger Westman 

1954-1963: Karl Rydberg 

Avbemannad 1963 

Hornsö 1897-1916: Karl Sabelström 

1916-1920: Hilmer Johansson 

1920-1932: Arvid Gustafsson 

1932-1941: Eric Wahlström 



Blomstermåla omkring 1940 då sif Adolf Olsson regerade. Stationen som hade öppnats den 4 december 1897 lades 
ner 1 januari 1968 men åte-rfick sin persontrafik 19 augusti 1996. NS. 

1941-1943: Walter Lind 
1943-1946: Gunnar Söderlund 
1946-1949: K.G.R. Gustafsson 
1949-1954: Bengt Sigurd Carlsson 
1954-1960: Nils Erik Olsson 
1960-1962: Tage Verner Julius Ström 
Avbemannad 1962 

Värlebo 1899-1922: Algot Hultman 
1922-1946: Oskar Petersson 
1947-1949: Bengt Sigurd Carlsson 
1949-1950: Stig Fransson 
1950-1962: Sten August Lennart Andersson 
Avbemannad 1962 

Långemåla 1897-1902: Axel Lundin 
1902-1922: Frans Thorvall 
1922-1934: Algot Hultman 
1934-1939:okänd 
1939-1944: Carl Johanson 
1944-19 51: Allan Holm er 
1951-1953: Anders Gustaf Magnusson 
1953-1963: Karl Algot Helge Johansson 
Avbemannad 1963 

Ruda 1897-98: Nils Löfgren 
1898-1903: Frans Teodor Hagström 
1903-1905: Olof Axelsson 
1905-1913: Herman Bladh 
1913-1932: Olof Axelsson 
1932-1952: Arvid Lindahl 
1952-1961: Sven Strandberg 

1961-1967: Hilding Nyberg 
Avbemannad 1967 

Högsby 1897-1902: Herman Liedholm 
1902-1915: Nils Löfgren 
1915-1932: Carl Ludvig Ekström 
1932-1946: Valentin Hagström 
1946-1948: Helge Johansson 
1948-1950: Hugo Larsson 
1950-1956: Martin Strömbom 
1956-1959: Allan Malmqvist 
1959-1961: Åke Huitfeldt 
1961-1967: Stig Svensson 
Avbemannad 1967 

Berga (från 1896; tillhörde NOJ till 1946) 
1896-1910: Richard Wollert (t 1910) 
1910-1916: Knut Myren 
1916-1922: Gustaf Andelius 
1922-1927: Napoleon Wiede 
1927-1938: Hjalmar Ljungberg 
1938-1948: Hubert Spong 
1948-1953: Johan David Ohlsson 
1953-1957: Ingvar Nilsen 
1957-1960: Birger Bergefors 
1961-1966: Georg Landberg 
1967-1970: Axel Ljung 
1970-1975: Stig Svensson 
1975-1978: Henry Lennartsson 
1978-1990: Allan Linusson 
1990-1996: Arne Larsson 

85 



Anders Olsson 

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1962? 

Det svenska järnvägsnätet omfattade vid 1962 
års utgång 14 433 km, motsvarande siffra fem 
år tidigare var 16 093 km. Banlängden fördelat 
på ägare och spårvidd såg ut så här: (1957 års 
siffror inom parentes). Statens Järnvägar hade 
12 012 km (12 417) normalspåriga och 1 481 
km (2 426) smalspåriga linjer. De enskilda järn
vägarna omfattade 664 km ( 686) normalspår 
och 276 km (564) smalspår. Av SJ:s smalspåriga 
järnvägar hade 359 km spårvidd 1067 mm och 
1 122 km spårvidd 891 mm. 

Vid Statens Järnvägar fanns 1962 618 statio
ner, 482 trafikplatser, 122 expeditionsställen, 
1 069 hållplatser, 515 håll- och lastplatser och 
281 lastplatser. 

Nya banor och ny trafik 
Årets tillskott till järnvägsnätet var måttligt. Un
der året öppnades ett förbindelsespår vid Laxå 
som möjliggjorde att tågen mellan Stockholm 
och Karlstad/Oslo nu slapp att ändra färdrikt
ning i Laxå vilket de gjort sedan Nordvästra 
stambanans öppnande. Laxå förlorade sin bety
delse som järnvägsknut och snart försvann också 
Stockholm-Karlstadstågen via Svartåbanan som 
körts för att slippa vändningen i Laxå. 

I oktober 1929 öppnade Stockholm-Södra 
Lidingöns järnväg ett en kilometer långt gods
spår mellan Talludden och Ransta. Den 2 april 
1962 började man köra abonnerade arbetartåg 
på sträckan på uppdrag av Shell. 

Ånge godsbangård utvidgades och modernise
rades. I samband med utvidgningen anordnades 
nya ingångslinjer från Ovansjö och Moradal. 

En ren statistisk ändring var att den två kilo
meter långa sträckan Luleå-Svartön överfördes 
från sidospår till huvudspår den 1 januari 1962. 

Breddade banor 
Under året byggdes 48 km smalspårsjärnväg med 
spårvidd 891 mm om till normalspår. 

Den 21 juli 1962 öppnades den 25 km långa 
sträckan Mariestad-Forshem breddad till nor
malspår. Därigenom var hela sträckan Håkan
torp-Gårdsjö, det som idag kallas Kinnekulle
banan, breddad till normalspår. 
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Det en gång så omfattande Östgötasmalspå
ret fortsatte att minska. Mellan Kimstad och 
Skärblacka hade man 1960 lagt ut treskensspår. 
Nu breddades sträckan Skärblacka-Finspång till 
normalspår vilken öppnades 22 juli 1962. Mel
lan Kimstad och Finspång blev det nu normal
spårig persontrafik samtidigt som persontrafiken 
på resten av Norra Östergötlands järnväg lades 
ned. Godsvagnarna till trafiken mellan Finspång 
och Hjortkvarn fick nu rampas i Finspång. 

Dubbelspår 
Dubbelspårsutbyggnaden fortsatte med två 
sträckor på Norra stambanan: Kilafors-Granbo 
(7 km) och J uån-Alby ( 17 km). Båda sträckorna 
öppnades 1 september. 

På Göteborg-Särö järnväg blev sträckan 
Linneplatsen-Frölundaborg under året dub
belspårig i samband med att samtrafik infördes 
mellan Göteborgs Spårvägar och Göteborg-Särö 
järnväg. 

Eldrift och signalteknik 
Längden av elektrifierade järnvägar utgjorde vid 
1962 års slut 7 559 km, motsvarande siffra 1957 
var 7 184 km. 

Årets tillskott utgjordes av sträckan Älvsjö
Nynäshamn (56 km) som öppnades 19 novem
ber 1962. Sträckan hade övertagits av staten 
1957 som statligt bolag. Bolaget hade aldrig 
några elfordon utan tågen på den nyelektrifie
rade sträckan drogs av SJ-fordon. 

Utbyggnaden av TGOJ:s fjärrstyrningssystem 
CTC fortsatte under 1962 med sträckan Ställ
dalen-Grängesberg. 

Nedläggningar 
Nedläggningarna av järnvägar fortsatte under 
året. Sträckan Orrskog-Söderfors (9 km) öpp
nades som sidobana till Uppsala-Gävle järnväg 
187 4. Den 1 januari 1962 nedlades persontrafi
ken. Godstrafiken bibehölls. 

Norra Hälsinglands järnväg, Hudiksvall-Berg
sjö med spårvidd 891 mm öppnades 1896. När 
Ostkustbanan byggdes ersatte denna 1927 Nor
ra Hälsinglands sträcka Hudiksvall-Harmånger. 



Sista postsäcken 
på järnväg från 
Horna lastas över 
till rälsbussliipets 
godsutrymme i 
sista tåget Ahus
Kristianstad om 
kvällen den 1 no
vember 1962. Det 
var inte postkupe. 
Tidigare år gick 
på linjen pkp 179. 
Posttjänsteman
nen har använt 
sin ''hipsacykel" 
(lokaldialekt for 
foikcykel) i post
målning for att 
orka med den 
synbarligen tunga 
säcken. Foto Tom 
Persson. 

Ostkustbanan övertog även ägandet av sträckan 
Harmånger-Bergsjö vilken övertagits av SJ 19 3 3. 
Sträckan Harmånger-Bergsjö var SJ:s första med 
smalspårig rälsbusstrafik. Den 1 januari 1962 la
des trafiken Harmånger-Bergsjö helt ned. 

Sträckan Hestra-Reftele förlorade persontrafi
ken 1 september 1962. Sträckan bestod av två de
lar: Hestra-Gislaved som öppnades av Borås-Al
vesta järnväg 1925 och sträckan Reftele-Gislaved 
som öppnats av Halmstad-Nässjö järnväg 1901. 
Godstrafiken Hestra-Gislaved-Reftele bibehölls. 

Förbindelsen mellan Kristianstad och hamnen 
i Åhus var en historia i sig. I klassisk engelsk stil 
motsatte sig skepparna på Helge å att en järn
vägslinje skulle byggas. Första förbindelsen blev 
därför Gärds Härads järnvägs linje via Tollarp 
1883. Men redan tre år senare kom direktför
bindelsen Kristianstad-Åhus. Persontrafiken 
var som bäst varma sommarsöndagar då tågen 
ibland kördes till Åhusbaden för badlystna. Per
sontrafikens saga var dock all den 1 november 
1962. Återupptagande av trafiken har diskute
rats men är inte aktuellt. Godstrafiken har bland 
annat beroende på Åhus hamn fortlevt. 

Mellersta Södermanlands järnväg mellan Stål
boga och Skebokvarn (23 km) öppnades 1907. 
Banans karaktär av transided mellan Västra stam
banan och Norra Södermanlands järnväg gjorde 
att man följde den sistnämnda och övertogs av 
SJ 1932. Även om banan hade tydlig lokalbane
karaktär elektrifierades den 1936. Den 27 maj 
1962 nedlades persontrafiken medan godstrafi
ken bibehölls. 

Sträckan Ängelsberg-Kärrgruvan som en gång 
utgjort Norbergs järnväg hade en lång historia och 
hade haft hela tre olika spårvidder (891, 1188 och 
1435 mm). Den första trafiken hade startat 1853 
och tre år senare trafikerades hela sträckan. Banan 
trafikerades från 1876 av Stockholm-Västerås
Bergslagens järnvägar som 1922 övertog den helt. 
Via SWB kom banan till SJ som lade ned person
trafiken på sträckan 1 november 1962. 

Tre sträckor av före detta Mellersta Öster
götlands järnväg lades ned 1 november 1962. 
Fornåsa-Holmsbruk (13 km) och Klockrike
Borensberg (8 km) förlorade all trafik. Mellan 
Holmsbruk och Motala (2 km) nedlades per
sontrafiken. Här bibehölls godstrafiken på nor-
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malspår eftersom man 1959 lagt ut treskensspår. 
Godskunden här var Electrolux. 

Mönsterås-Åsheda järnvägsbolag hade i bör
jan av 1900-talet ambitionen att förbinda kusten 
med inlandet. 1902 kunde man öppna sträckan 
Mönsterås-Sandbäckshult. I etapper nådde 
man slutligen 1916 Fagerhult. Fortsättningen 
till Åseda förverkligades aldrig. Persontrafiken 
Sandbäckshult-Fagerhult nedlades 1957 och 
Sandbäckshult-Mönsterås 1 februari 1962. 

Det som man då trodde var det definitiva slu
tet på den gotländska järnvägepoken inträffade i 
maj 1962 då godstrafiken mellan Visby slakthus 
och Visby hamn nedlades. Under året revs också 
delar av de 1960 nedlagda linjerna på ön. 

Norra Östergötlands järnväg hade varit ett av 
landets större smalspårsnät och var en av de sista 
förstatligade banorna. Den 27 maj 1962 nedlades 
persontrafiken Örebro-Finspång. Samtidigt upp
hörde godstrafiken utom på sträckan H jortkvarn
Finspång. Mellan Finspång och Kimstad blev det 
normalspår. På sträckan Kimstad-Norrköping Ö 
nedlades persontrafiken 1 november 1962. Totala 
längden av nedlagd persontrafik var 106 km. 

/ 
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Sträckan Finspång-Yxviken som tidigare för
lorat persontrafiken förlorade 1962 även sin 
godstrafik. I banan ingick sträckan Finspång
Lotorp som öppnats som hästbana i början av 
1850-talet. Det var således Sveriges då äldsta 
järnväg i drift som nedlades. 

Persontrafiken mellan Sävsjö och Vetlanda 
hade nedlagts 1961. Den 13 juli 1962 upphörde 
godstrafiken mellan Sävsjö och Hultagård. For
mellt lades denna ned dock först 1972. 

Den 1960 inrättade säsongstrafiken mellan 
Norrtälje och Norrtälje hamn nedlades 1962. 
Trafiken hade anslutning till Finlandsbåtarna. 

Järnvägen Lund-Trelleborg hade lagts ned 
1960. Under 1961 hade två tåg trafikerat banan. 
Det ena var ett utflyktståg Lund-Trelleborg tur 
och retur, som dock inte kom fram till Trelle
borg då spåret där var brutet. Det andra var ett 
besprutningståg. Den 1 december 1961 beslu
tade regeringen om upprivning som genom
fördes våren 1962. Kvar blev ett par kilometer 
närmast Lund som sparades som industrispår, 
trafikerat for det ganska nyetablerade Tetra Paks 
räkning, samt bangården i Trelleborg. 

Nylevererade Rb3 
1006 står och 

' gliinser i vårsolen. 
Tillverkad 1962 
ASEA/1532, 
Motala/ 1164. Slo
pades och skrotades 
fjorton år senare 
1976 



Den forsta Z65-an 
byggdes 1961 i 
Kalmar, men le
vererades forst året 
därpå. Nr 589 var 
den forsta i en serie 
om 102 exempla,r. 
Flera lever ännu 
kvar som växellok 
på industrier och 
dylikt. 

Under året revs även järnvägen på Öland upp. 

Ånglok 
Vid SJ fanns 1962 300 ånglok och vid enskilda 
järnvägar elva stycken, fördelade på Nora Berg
slags, Stockholm-Nynäs, Stockholm-Saltsjöns 
och Byvalla-Långshyttans järnvägar. Vid järnvä
gar utan allmän betydelse som Jularbo--Månsbo 
och Malmö-Limhamn fanns ytterligare elva lok. 

Ellok 
Vid SJ fanns 1962 897 ellok. TGOJ, Nord
mark-Klarälven och Stockholm-Saltsjön hade 
sammanlagt 49 ellok. 

Årets nytillskott till SJ :s ellokspark var sex lok 
av tre typer. Loken fick litt. Rb och ingick som 
prototyper i ett utvecklingssamarbete mellan 
Asea och SJ. Rb-loken var boggilok med axel
följd Bo'Bo'. Loken hade vissa gemensamma 
specifikationer men hade olika utrustning vilket 
medförde underlittera Rbl, Rb2 och Rb3. 

Rbl (nr 1001-1002) byggdes av Asea med 
korg från ASJ Falun och boggier från Kockums. 
Tekniska data: Tjänstevikt 74,4 ton, största has
tighet 120 km/h, effekt fyra motorer a 1 090 hk, 
längd över buffertar 15 470 mm, dragkraft 25 
Mp. Rb 1 blev prototyp för lokleveranser till Ju
goslavien och Rumänien. 

Rb2 (nr 1003-1004) byggdes av Asea och No
hab. Tekniska data: Tjänstevikt 73,6 ton, största 
hastighet 120 km/h, effekt fyra motorer a 1 125 
hk, längd ö.b. 15 460 mm, dragkraft 25 Mp. 

Rb3 (nr 1005-1006) byggdes av Asea och 
Motala Verkstad. Tekniska data: Tjänstevikt 
75,2 ton, största hastighet 120 km/h, effekt fyra 
motorer a 1 125 hk, längd ö.b. 15 470 mm, 
dragkraft 25 Mp. 

Erfarenheterna från Rb-loken användes sedan 
för utvecklingen av Rc-loken. 

Utrensningen av lok från den tidiga elepoken 
på Malmbanan fortsatte. Under året slopades 
Od-loken 49 och 51. 

Motorlok 
Vid SJ fanns 1962 615 motorlok och lokomo
torer. Vid de enskilda järnvägarna fanns 50 mo
torlok/lokomotorer. Av de större enskilda järn
vägarna var det bara Byvalla-Långshyttan som 
saknade motordragkraft, där härskade ångloken 
ännu oinskränkt. 

Trettiofyra nya lok litt. T43 nr 212-245 leve
rerades till SJ under året. 

Den första lokomotorn litt. Z65 hade byggts 
av Kalmar Verkstad 1961 men officiellt inregist
rerad hos SJ blev den först 1962. Under 1962 
levererades åtta Z65 lokomotorer nr 489-507. 

Under 1962 infördes dieseldrift på Marma
Sandarne järnväg. 

Motorvagnar 
Vid SJ fanns 133 motorvagnar för eldrift och 509 
med förbränningsmotorer. TGOJ, Stockholm
Saltsjön och Nordmark-Klarälvens järnväg hade 
sammanlagt 23 elmotorvagnar. De enskilda järn-
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Bygget av utvidgad och moderniserad godsbangård i Ange på denna flygvy for tankarna till ett modelijärnvägsbygge. 

vägarna hade sammanlagt 22 motorvagnar med 
förbränningsmotorer fördelade på TGOJ, Göte
borg-Särö, Nora Bergslags, Stockholm-Nynäs 
och Nordmark-Klarälvens järnvägar. 

Leveranserna av Yoa2-tåg från Hilding Carlsson 
till SJ fortsatte under 1962 med nr 129-138. 

Under 1962 ändrade SJ terminologin till att 
rälsbussar fortsättningsvis betecknades som mo
torvagnar. 

Till Roslagsbanan levererades fyra nya elmo
torvagnar av ny typ. Vagnarna fick litt. Xoa9p 
och nr 57-60. Vagnarna hade axelföljd Bo'Bo', 
fyra motorer a 225 hk, tjänstevikt 32 ton och 
största hastighet 75 km/h. Antalet sittplatser (2 
klass) var 66. Detta blev den enda leveransen av 
smalspåriga elfordon till SJ. 

Personvagnar 

Antalet personvagnar var 1962 4 686 st. I denna 
siffra ingår även postvagnar, resgodsvagnar och 
motorvagnssläp. De fördelade sig på ägare enligt 
följande: SJ 4 466 st, TGOJ 99, Göteborg-Särö 
8, Nora Bergslags 19, Stockholm-Nynäs 22, 
Stockholm-Saltsjön 20, Byvalla-Långshyttan 2, 
Nordmark-Klarälven 30 samt på järnvägar utan 
allmän betydelse 10 vagnar. 
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Leveranserna av vagnar av 60-talsmodell till 
SJ fortsatte. Trots att det levererade antalet vag
nar var mycket stort kom inga nya typer 1962. 
Leveranserna 1962 omfattade: Andraklassvag
nar med såväl kupeer som salonger litt. Bo5 
nr 4783-4785 och 4924-4947 från Kockums. 
Kombinerade 1 och 2 klass sittvagnar där halva 
vagnen hade vardera klassen litt. ABo3 nr 4806-
4810, 4863-4887 samt 4948 och 4949 från 
ASJ Linköping. Restaurangvagnar litt. RBo2 nr 
4838-4847 från Kalmar Verkstad. Kombinerad 
första och andraklassvagnar litt. ABo2 med en
dast två kupeer första klass nr 4848-4862 från 
ASJ Linköping. Andra klass salongsvagn Bo 1 nr 
4890-4902 från Kalmar Verkstad. 

Under året infördes för första gången självser
vering i restaurangvagnarna. 

Förutom vanliga personvagnar levererades 
även mellanvagnar till Yoa2-tågen. 

Godsvagnar 

1962 fanns 52 887 godsvagnar vid de svenska 
järnvägarna. Fördelat på ägare hade SJ 49 711, 
TGOJ 4 913, Göteborg-Särö 6, Nora Bergslags 
1 084, Stockholm-Saltsjön 38, Byvalla-Långs
hyttan 254, Nordmark-Klarälven 1 319 och 



övriga järnvägar 1 436 vagnar. Det sistnämnda 
torde innefatta privatvagnar. Stockholm-Nynäs 
järnväg ägde inte längre några godsvagnar. 

Årets nya godsvagn på SJ var litt. Kbs. Andra 
vagnar som levererades var fjorårets nyhet litt. 
Teu med helt öppningsbara sidor och litt. Hbfs 
som var en G-vagn med smalare profil avsedd för 
godstrafiken till och från England. 

Byggnader 
Förnyelsen av prnvägarnas byggnadsbestånd 
fortsatte. I Arboga uppfördes ett nytt stations
hus under 1962 i tidstypisk stil. Stationshuset 
som var det femte i stadens historia var klart i 
december. När järnvägen kom till Arboga 1857 
inrättades två stationer: Hamnstationen och 
Norra stationen. Dessa ersattes 1867 när banan 
till Köping blev klar med ett nytt stationshus, 
vilket 1897 ersattes med en större byggnad. Det 
var denna byggnad som ersattes 1962. År 1996 
fick Arboga sitt sjätte stationshus. De senaste tre 
stationshusen finns kvar. 

En omfattande ombyggnad av Stockholm C 
slutfördes under året. 

Ett nytt godsmagasin vid Göteborgs Norra 
blev färdigt under året. 

En av Sveriges äldsta järnvägsbyggnader för
svann under året. Då revs banvaktsstugan i Löth 
uppförd 1855-56 på linjen Nora-Ervalla. 

SJ !itt. Hbfi var en modi
fierad G-vagn avsedd for 
trafiken på Storbritan
nien med dess smalare 
fastprofil. Lägg märke 
till den engelska broms
anpassningen. SJ 51076 
märkt ''Swedish State 
Railways" vid Tåg 62 då 
den demonstrationsdras 
upp på en vagnbjörn. 
I bakgrunden skymtar 
Nässjös ångkran. 

En inte lika unik byggnad som försvann, var 
det 1892 uppförda godsmagasinet i Staffans
torp. Magasinet brann ner till grunden den 21 
november 1962 sedan några pojkar lekt med 
tändstickor. Magasinet återuppfördes inte utan 
styckegodset flyttade in i stationsbyggnaden, nå
got som var vanligt vid denna tid. 

Tåg62 
Under 1962 kunde hundraårsminnet av Västra 
stambanans öppnande firas. Den stora begivenhe
ten blev utställningen Tåg 62 i Göteborg, öppen 
mellan 11 maj och 15 juli. På utställningen pre
senterades moderna fordon såsom malmtågsloket 
Dm3, Rapidloket, dieselloket T 43 och byffevag
nen RBo2. Vidare visades olika typer av gods
vagnar och det halvgamla elloket litt. F upp Från 
Järnvägsmuseum exponerades bland annat Fryck
stad, Prins August och de gamla kungliga vagnarna 
och dessutom modeller av ånglok och tågfärjor. På 
området fanns även en lilleputtjärnväg. 

Namntåg 
På 1940-talet började vissa tåg fa namn. Bland de 
tidiga fanns Göteborgaren. Med introduktionen 
av Yoa2 (Paprikatågen) blev namntågen ännu 
fler och från tidtabellskiftet 1962 fanns följande 
namntåg: GDG-expressen (Göteborg-Falun
Gävle), Öresundspilen (Stockholm-Malmö), 
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Skandiapilen ( Oslo-Göteborg-Malmö-Köpen
hamn), Sydvästen (Göteborg-Malmö), Dalpilen 
(Stockholm-Falun), Siljan (Stockholm-Orsa), 
Skåningen (Stockholm-Malmö), Bråviken (Gö
teborg-Norrköping), Västerhavet (Norrköping
Göteborg), Göteborgaren (Stockholm-Göte
borg), Stockholmaren (Göteborg-Stockholm), 
Ostkusten (Stockholm-Härnösand), Konferensen 
(Stockholm-Motala), Mälardalen (Stockholm
Örebro-Karlstad), Värmlänningen (Stockholm
Karlstad), Vättern (Stockholm-] önköping), 
Nordpilen (Stockholm-Narvik), järnten (Stock
holm-Östersund), Bergsmannen (Stockholm
Eskilstuna-Ludvika) . 

D iverse 

SJ redovisade en förlust för budgetåret 1961 / 62 
på 56,9 miljoner kronor, vilket var 36,5 milj kr 
sämre än föregående budgetår. En utredning om 
rationalisering av SJ :s förvaltning slutfördes un
der året. 

På 1940-talet utgav John Björkman boken 
Vi åker tåg som var ämnad att lära barnen mera 
om järnvägen. 1962 var det dags för en moder
nare bok Anders och Annika tar loket författad av 
Karl-Aage Schwartzkopf. Huvudpersonerna far 
lära känna såväl den moderna järnvägen som ve
teranerna på Järnvägsmuseum. Kanske lockade 
boken några till ett järnvägsintresse men den ge
neration den riktade sig till kom troligen att bli 
de sämsta tågresenärerna sedan 1800-talet. 

Boken anskaffades säkert till många skolbib
liotek. På skolans område innebar 1962 starten 
för grundskolan. I skolan kunde eleverna läsa 
Tredje boken där Åsa och Ola fick följa sin pappa 
på en tågresa genom Sverige. Trots att boken var 
ganska ny var den delvis redan föråldrad. Räls
bussen mellan Kristianstad och Eslöv som Åsa 
och Ola åkte med hade slutat gå 1961 och under 
de följande åren försvann ytterligare banor som 
beskrevs i boken. Trots detta fungerade boken 
som läsebok en bit in på 1970-talet. 

Namntåget"Vättern" normalt Stockholm-Jönköping vände som längst i Motala och ingick i en 
serie snabba motorvagnståg (''Paprikatåg ': Yoa2) som SJ kring 1960 satte in på ett antal medel
långa distanser. Här på bron över Norrström i Stockholm. 
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Erik Sundström 

Bessenier, Göransson, 
hjulringar och Sandvik 
1860- och 1870-talen var en fantastisk period för 
Sverige och hela industrivärlden. En uppfinnare 
Henry Bessemer och en produktutvecklare G.F. 
Göransson gjorde att järnindustrin ökade snabbt 
både i volym och kvalitet, och järnvägarna kunde 
utvecklas från glesa stambanor i samarbete med 
hästskjutsar, till heltäckande nät som betjänade 
alla industrier. 

Mångsidiga iderika uppfinnare betyder myck
et för teknikens utveckling, och Henry Bessemer 
påverkade världen mer än någon annan. 

Marknadsorienterade produktutvecklare be
tyder mycket för att förverkliga ideerna, och 
Göran Fredrik Göransson betydde mer än nå
gon annan för utvecklingen av stålindustrin och 
järnvägarna. 

Gamla metoder att göra järn och stål 

Järn är ett fantastiskt grundämne. Dess atomer 
är så stabila att de vid kollision med andra var
ken byggs upp eller slås sönder. Därför finns det 
tusen gånger så mycket järn som av liknande äm
nen, och jordens kärna består av järn. Järnet är 
en viktig del av blodet hos människor och andra 
ryggradsdjur. 

Järnets kemiska egenskaper är sådana att det 
jämfört med andra metaller är ganska lätt att 
framställa från malm. Allra viktigast är att man 
ganska enkelt kan ge järnet så varierande egen
skaper i fråga om hårdhet, seghet, slitstyrka, 
magnetism och värmetålighet. 

Genom att en av järnets oxider, wiistit, är in
stabil och vid lägre temperatur än 570 °C del
vis övergår till rent järn kunde man för 3000 år 
sedan tillverka smidbart järn långt under smält
temperaturen. Genom att järn över 730 °C har 
två kristallformer varav den ena, austenit, är lätt 
formbar och absorberar kol, men vid lägre tem
peratur övergår till den andra, ferrit, med tunna 
hårda skikt av järnkarbid, cementit, kunde man 
för 2500 år sedan härda verktygens järn till stål. 
Genom att smältpunkten för järn med 1,5 pro
cent kol är 400 °C lägre än för rent järn kunde 
man för 1000 år sedan smälta malmen tillsam-

mans med kol i masugnar när man behövde 
större mängder, och sedan gjuta tackjärnet i for
mar eller genom hammarsmide omvandla det till 
smidbart och härdbart järn. 

Gradvis fick vi en utbredd industrikultur. I 
Sverige bidrog framför allt Gustav Vasa och Axel 
Oxenstierna till att bygga ett samhälle baserat på 
järnmalm från gruvor, träkol från skogen och 
kraft från vattenfallen. Tidigt lärde man sig två 
föroreningar som försämrade järnet. Svavel som 
ofta fanns i malmen gjorde att stålet blev skört 
vid hög temperatur. Fosfor som kunde finnas i 
malmen eller i stenkol gjorde järnet skört i kyla. 

På 1800-talet hade vi möjlighet att genom 
tidskrifter och resande sprida ideer så snabbt att 
de på några år kunde leda till uppfinningar som 
förändrade hela industrin. Degelstål tillverkades 
från 17 40 i Sheffield, från 1820 även i Sverige, 
genom att man i ugnar smälte blandningar av 
tackjärn och smides järn i små slutna 3-5 liters 
deglar av eldfast lera. Krupp hade från 1840 en 
egen variant där man hällde samman det smälta 
järnet från upp till hundra deglar i en roterande 
gjutform för att tillverka järnvägshjul. 

Brännstål tillverkades genom att man utan att 
smälta det värmde smitt stångjärn med träkols
pulver i tio dagar, och sedan lät det svalna lång
samt i ytterligare tio dagar. 

Puddelstål tillverkades från 1820 genom att 
man blåste het luft mot ytan av smält tackjärn 
under omrörning. Det bildades då på ytan halv
fasta klumpar av stål med lägre kolhalt, austenit. 
Man f°angade upp stålklumparna med tång och 
kunde smida ihop dem. Puddling var nog ett av 
de tyngsta arbeten som någonsin förekommit. 

Tidiga järnvägar och deras behov av stål 

Även om de första ångloken hade diskuterats re
dan i slutet av 1790-talet av seriösa uppfinnare i 
England och USA, och mer tillfälligt i Sverige, 
var länge de första järnvägarna hästdragna banor 
i anknytning till gruvor och till deras sjöförbin
delser. I England byggdes ångdrivna banor för 
allmän trafik från 1829 och på olika ställen på 
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kontinenten från 1840-talet. Det ledde till ökan
de efterfrågan för svenskt järn. 

I början av 1840-talet hade man i England en 
expansiv marknad för järnvägsaktier - även ut
ländska. Man sålde inte bara aktier, utan också 
mängder av teckningsrätter med spekulativ bak
grund. Adolf von Rosen som hade varit ekono
misk hjälp för John Ericsson tjänade en förmö
genhet och fick engelska finansiärer att stödja ett 
förslag till ångdrivna banor i Sverige. Tore Petre i 
Hofors satsade på en fördubblad produktion ge
nom nya anläggningar i Robertsholm, Montros 
och Kungsfors, och lät 1841 planera en hästdra
gen bana från Gävle till Forsbacka med sjöför
bindelse till Torsåker, hästbana vidare därifrån 
till Gösken och sedan sjöled med slussar till Ho
fors. Så kom 1846 den våldsamma börskraschen 
"Railway Mania'' till följd av stora affärer med 
teckningsrätter. Både von Rosen och Petre fick 
låta sina projekt vänta till 1851-52. 

Med nya finansiärer återtogs då projekten 
igen, von Rosen med ett stegvis utbyggt nät 
mellan de stora sjöarna Vänern, Hjälmaren och 
Mälaren. Petre stödde ett projekt Gävle-Falun 
som skulle ra trafik framför allt med trävaror från 
alla sågverk som byggdes öster om Falun av olika 
järnbruk. De hade B.tt minskat behov av träkol 

då man hade infört värmeåtervinning i både 
masugnar och smedjor, och ville nu utnyttja sina 
stora skogar. 

Statsrådet J .A. Gripenstedt hade blivit skeptisk 
mot utländska finansiärer, och efter långa debat
ter i riksdagen började regeringen 1852 planera 
statsägda järnvägar i södra och mellersta Sverige. 
Man betonade då vilka möjligheter det skulle 
innebära för svensk industri, där man just infört 
aktiebolag. Hans skepsis bekräftades när Eng
land 1856 råkade ut för en finanskris, då bland 
annat John Sadleir, chef för den bank KHJ anli
tade, Tipperary Bank, visade sig ha gjort mycket 
stora och diskutabla förluster i aktieaffärer, vilket 
ledde till problem för von Rosen och KHJ. 

Den första lokdrivna banan i Sverige var Nor
berg-Ängelsberg som 1853 lät Munktell bygga 
det första svenska loket, men det banbygget 
blev sedan försenat. 18 56 öppnades de första 
svenska lokbanorna på allvar. Örebro-Ervalla
Nora inom von Rosens projekt, och kort där
efter de första SJ-sträckorna Malmö- Lund och 
Göteborg-Jonsered, där staten hade gett Nils 
Ericson stor frihet att planera och bygga banor 
som sedan skulle förbinda Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Två veckor före SJ, öppnades in
officiellt en första del av banan från Gävle, där 

Det var gruvnäringen som introducerade spårtekniken i Sverige. Persberg, som forsö,jde inte bara värmländska 
hyttor med järnmalm, tillhörde spårpionjärerna. Sjön Yngen stod genom småbanor i kontakt med flera andra vat
tensystem. 
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slutstationen Jädran låg vid Storsjöns strand 
strax väster om Boänge. Man räknade först med 
att järnbruken som Mackmyra, Forsbacka och 
Högbo skulle själva bygga anslutningar eller som 
Hammarby och Gammelstilla ordna anslutande 
sjötransport. 

Lok och vagnar utom för gruvornas lokala be
hov köptes från England, och för att gynna svensk 
industri skulle SJ demonstrera alla importerade 
produkter för lokala verkstäder. Motala Verkstad 
hade sedan länge i sin bolagsordning nämnt lok 
och vagnar. 

Järnvägsindustrin krävde stål av hög kvalitet, 
speciellt för hjul och axlar. Puddelmetoden och 
Krupps degelstål hade just utvecklats för den 
marknaden men var kostsamma och inte läm
pade för stor produktion. 

Bessemer - en kreativ uppfinnare 

Den förste Napoleon, fransk kejsare 1804-1815, 
betydde mycket för Sveriges järnindustri när 
han 1809 lät sin general Bernadotte bli svensk 
tronföljare och satsa sin förmögenhet på Gälli
vares gruvor. Som kung Karl XIV Johan skrev 
han sedan många brev och betalade till svenska 
tekniker och uppfinnare för att fa ideer om hur 
malmtransporter från Gällivare till kusten skulle 
kunna ske, men fick inga omedelbara resultat. 

Napoleon III, brorson till Napoleon I, var 
fransk president 1848-1852, sedan kejsare till 
1870. Han använde samma metod 1852 när 
Frankrike tillsammans med England och Tur
kiet planerade Krimkriget mot Ryssland för att 
göra Svarta Havet öppet för handel och sjöfart. 
Napoleon erbjöd betalning även till utländska 
uppfinnare som kunde göra franska marinen 
mer slagkraftig. 

En av dem var John Ericsson som hade arbetat 
många år i England med varmluftmotorer och 
ångmaskiner för bland annat brandsprutor och 
järnvägar till exempel vid loktävlingen i Rainhill 
1829. Han hade gått i konkurs, av kronofogden 
placerats i gäld.fängelse en tid och sedan med fi
nanshjälp av Adolf von Rosen arbetat med pro
pellrar för ångfartyg. När man lyckades med den 
första adantångaren 1839, flyttade han till USA. 
På Napoleons uppdrag gjorde han 1852 ritningar 
till en liten låg kanonbåt med svängbart kanon
torn. Den blev inte byggd förrän 1861 och då med 
namnet Monitor åt USA:s marin för strid mot de 
upproriska sydstaternas pansarbåt Merrimac. 

Sir Henry Bessemer (1813-1898). 

En som också fick pengar och uppdrag av Na
poleon var engelsmannen Henry Bessemer, en 
radikal uppfinnare med goda kontakter i den 
brittiska industrin. Han tillverkade på egen fabrik 
guld.färg för bokbinderier, maskindelar för väve
rier och glasbruk och vid ett tillfälle en varm tång 
för att fästa lacksigill på myndigheternas hand
lingar. Kanoner var vid denna tid helt av gjutjärn 
och mycket tunga, 15-20 ton. Bessemer hade en 
ide till en kanon som han trodde skulle bli lätt, 
ljudlös och billig genom att kulorna tvingades ro
tera redan vid patronläget, medan eldröret kunde 
vara ett slätt ganska långt och tunt stålrör. Han 
fick pengar av kejsaren för att göra experiment, 
men insåg snart att puddelstål i tillräcklig mängd 
för eldröret var alltför dyrt. Han byggde då en 
ugn, där han skulle smälta samman tackjärn med 
järnskrot ungefär som Krupps degel, men större 
där man blåste in het luft nära botten, och fann 
till sin förvåning att det nära luftmunstyckena 
snabbt bildades stålklumpar liknande de man fick 
vid puddling. Kanonens konstruktion var värde
lös, men han förstod då att man kunde omvandla 
tackjärn till smält stål, götstål, genom inblåsning 
av het luft utan att behöva röra om, och fick pa
tent på det 1855. Han tillverkade 1856 stål från 
ett parti tackjärn på detta sätt, och sände därefter 
ut provbitar till en mängd ståltillverkare med er-
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bjudande om licens. Han beskrev metoden som 
att man kunde fa önskad hårdhet hos stålet ge
nom att välja tidens längd för blåsningen. På en 
månad tecknades licenser för 27 000 pund. 

En svensk finansman Pontus Kleman som 
hade en grossistfirma i London tecknade licens 
för Sverige, bytte sina järnbruk i Sten och Gra
versfors mot Garpenberg och Dormsjö som låg 
närmare Bergslagen och redan hade en verkstad. 
Han startade försök med Bessemers metod, men 
lyckades inte bra. Även Bessemer hade problem, 
då stålet inte blev lika hos varje tillverkare el
ler ens varje gång Bessemer senare försökte. De 
flesta licenstagare begärde pengarna tillbaka och 
Bessemer blev fattig. 

Göransson - en marknadsmedveten utvecklare 

G.F. Göransson var delägare i familjen Elfstrands 
bolag Högbo bruk, som även ägde Edskens mas
ugn. Bägge låg nära men inte intill den planerade 
banan till Falun, och en kort tid kördes järn från 
Högbo till stationen Bäck i Valbo. Han råkade 
just besöka Kleman för att diskutera sågverk i 

Göran Fredrik Göransson (kalla,d Konsuln), * 20 
januari 1819 i Gävle, t 12 maj 1900 i Sandviken. 
Sandvikens kommunarkiv (SK). 

96 

Högbo och höjning av kapaciteten vid Edsken, 
och han fick då på kredit överta en del av Kle
mans licens och några av de personer som ar
betat med den i Dormsjö. Då visade det sig att 
Kleman och de andra licenstagarna misslyckats, 
eftersom Bessemer inte hade någon klar ide om 
hur lufthålen skulle utformas i större ugnar, och 
inte heller hur inverkan av olika kiselhalt i tack
järnet skulle påverka blåstiden för att fa önskad 
hårdhet. Dessutom hade Bessemer tanken att 
om man begränsade den tillåtna stålmängden 
till cirka 400 ton/år för varje licens skulle man 
kunna intressera många fler bruksföretag. 

Göransson förstod att metoden skulle kunna 
ge ett utmärkt stål för de expanderande järn
vägarna. Han fortsatte arbetet vid Edsken och 
lyckades slutligen 1858, sedan han förstått att 
luften skulle blåsas in genom en mängd små hål i 
ugnens botten för att ge likformig inverkan. Luf
tens utlopp ovanför ugnen skulle vara synligt så 
att man kunde se gnistornas färg. Den första ti
den av luftblåsningen gick åt för att bränna bort 
kisel. Sedan ändrades gnistornas färg och kolhal
ten började minskade. Då kiselhalten varierade 
så mycket i olika tackjärn skulle man för att fa 
avsedd kolhalt räkna tiden från gnistornas änd
ring. Smältugnen var klädd med eldfast tegel på 
insidan och gjordes så att man kunde tippa den 
framåt för att hälla ut det smälta stålet genom det 
utloppshål luften och gnistorna använt. Därför 
kallades den konverter. 

Göransson ansåg att de av Bessemer licensiera
de mängderna var alldeles för små. Han beslöt då 
att bygga ett för flera järnbruk gemensamt bes
semerverk, som då skulle läggas intill järnvägen 
som 1858 nått Robertsholm vid Hofors. Med 
hjälp av finansmannen Johan Holm grundades 
ett bolag som först skulle heta Storsjö Aktiebo
lag men 1862 registrerades som Högbo Stål & 
Jernverk, och från Bessemer köptes licenser med 
en avgift på ett pund per ton, som skulle gälla 
bruken Högbo, Horndal, Garpenberg, och det 
av Holm ägda Nyköpings Bruk & Mekaniska 
Verkstad. Nyköping hade redan 1860 byggt lo
komotiv och var under utbyggnad till komplett 
stålverk, men dess masugn användes bara två 
månader 1860. Bessemerverket lades i stations
området för Jädrans station vid GDJ. Stationen 
flyttades en km västerut, och fick liksom verket 
överta namnet Sandviken från en banvaktsstuga 
som låg där. Göransson ville inte bli chef för ett 



Graversfors fick 
relativt tidigt 
goda transport
möjligheter genom 
Östra stambanan 
dit man fick ett 
sidospår redan 
1866 Bruksäga
rem forsök med 
bessemermetoden 
misslyckades emel
lertid 

Långshyttan 
{nedan) fick bes
semerkonverter 
tidigt men järnväg 
forst 1891. 

Jädrans järnverk. Malm togs från många olika 
gruvor som Bispberg, Rällingsberg eller lokalt i 
Torsåker. 

Det nya verket byggdes 1862 och togs i drift 
1863. varefter man kunde leverera axlar och 
hjulringar till de svenska företag som satsade på 
järnvägsindustrin. Man levererade 1864 19 hjul
ringar för lokomotiv till SJ för dubbla det pris 
som Motala Verkstad fick för sina smidda ringar. 
Den stora konkurrenten var Krupp, som just 
fatt licens för tillverkning av bessemerstål. Gö
ransson var medveten om exportmarknaden och 
levererade 1864 provexemplar av hjulringar till 

fem engelska järnvägar (Great Eastern, London 
& North Western, London & South Western, 
West Midland och Manchester, Sheffield & Lin
colnshire) och till belgiska järnvägar. Man gjorde 
också provleveranser av "täckskenor", som var 
band av hårdare stål som kunde valsas fast på 
översidan när man tillverkade räls enligt en av 
Motala Verkstad utarbetad metod. 

Tyvärr blev Nyköpings M.V 1865 uteslutet 
från leveranser till SJ beroende på förseningar 
och Holm gick i konkurs, sannolikt på grund av 
att Håkan Steffansson som samtidigt var ansvarig 
för uppbyggnad av fabrikerna både i Sandviken 
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och Nyköping var överansträngd. Även Högbo
bolaget gick 1866 i konkurs, men Göransson 
var så övertygad om framtidsmöjligheterna att 
han med de andra intressenternas hjälp kunde 
komplettera anläggningen i Sandviken med 
masugn och olika valsverk, så att ett nytt bolag 
Sandvikens Jernverk AB under ledning av sonen 
AH. Göransson kunde starta 1868. Garpenberg 
såldes 1867 till familjen Petre i Hofors. Fortfa
rande var hjulringar en viktig produkt i Sandvi
ken ända till 1906, då tillverkningen överläts till 
Surahammars bruk. 

Bessemer - fortsatta problem 

Sedan Göransson kompletterat Bessemers upp
finning med kunskap om lufthålens form och 
anpassning av blåsningstiden till kiselhalten med 
hjälp av gnistornas färg kunde Bessemer återigen 
sälja licenser från 1859. Metoden blev snabbt 
populär vid alla europeiska järnverk och Besse
mer blev åter förmögen, men det varade inte så 
länge. Han kunde inte fa patent i USA som hade 
avvikande patentregler, utan där tillföll paten
tet William Kelly i Kentucky som utan att söka 
patent använt liknande utrustning i sitt gjuteri 
redan 1851 för att reglera kiselhalten i gjutjärn 

men aldrig blåst så länge att det blev stål. Kelly 
påstod också att han visat sin ugn för en engelsk 
besökare. Dessutom hade Bessemer ofta blivit 
sjösjuk när han skulle besöka licensierade företag 
på kontinenten, och lät då bygga ett dyrbart ång
fartyg, där enligt hans uppfinning hela överbygg
naden var upphängd som en pendel för att inte 
svänga så mycket i havsvågorna. Det blev tvärtom 
ännu vingligare så att man måste nita fast över
byggnaden för att kunna använda fartyget. 

Engelska regeringen beslöt att adla Bessemer, 
men bland annat på grund av tvisten i USA mo
tiverade man det med att han för länge sedan 
presenterat en ide om hur man skulle fästa sta
tens sigill på officiella handlingar utan att förfal
skare skulle kunna flytta dem. 

Högkonjunktur i Bergslagen 

Göranssons fullbordande av Bessemers metod 
och den uppskattade goda kvaliteten på stålet 
väckte entusiasm hos de svenska järnbruken, som 
fick en strålande tid de första åren på 1870-talet, 
speciellt när Bessemers patent upphörde 1872. 
Efterfrågan och priset på bessemerstål ökade, och 
man fann snart att segheten blev mycket bättre 
i Sverige där man använde träkol i masugnarna, 

Bessemerblåsning i Sandviken. Blåsningen vid Edsken var startskottet for en ny era inom stål.framställningen. Den 
nya metoden gjorde det möjligt att tillverka stål av högre kvalitet i stora mängder. SK 
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''Edske masugn,, där Bessemers stålberednings method forst genomfordes den 18 juli 1958. "Från ett ljustryck. SK 

medan stenkol gjorde stålet skört i kyla genom 
fosforhalten. Även den svenska malmen hade 
med några undantag låg fosforhalt. Preussen och 
Frankrike låg dessutom i krig 1870-71. Fortfa
rande var man i Sverige bunden till vattenfall 
for att driva bälgar och hammare, och till järn
brukens stora problem hörde transporterna som 
medförde stora kostnader och tidsfördröjningar. 

De unga bergsmän som deltagit i Göranssons 
utvecklingsarbete bidrog till att många andra 
järnbruk byggde bessemerverk, till exempel C.P. 
Lindberg vid Rockesholm. Stora Kopparbergs 
Bergslag ägde många små bruk i Dalarna och 
planerade stora bessemerverk vid Lindesnäs och 
Svartnäs. Svanå bruk med gruvor i Norberg pla
nerade ett stort bessemerverk vid Ramnäs. Även 
många mindre bruk installerade bessemerkon
vertrar utan expansionsplaner. Utländska finan
siärer blev också intresserade av svenska järnbruk 
och gruvor. 

Tyska intressenter byggde 1875 ett järnbruk 
Kung Oscarshyttan med bessemerverk vid Mor
gongåva, det största i Sverige och helt ångma
skindrivet. Man avsåg att använda stenkol och 
motverka fosforskörheten genom tillsats av man
gan, men det kom aldrig i drift då man blivit 

lurad ifråga om gruvrättigheter och då ångpan
norna visade sig vara av en farlig typ som kort ef
ter invigningen vållade en stor olycka i Preussen. 
Engelska intressenter köpte Klotenbolaget med 
stora andelar i Grängesbergs gruvor och plane
rade ett stort bessemerverk i Bångbro. 

Även om de små lokala gruvorna inte räckte 
till for alla expansionsplaner fanns det god till
gång på lämplig fosforfattig malm från exempel
vis Långban och Persberg i Värmland, Norberg 
i Västmanland och Dannemora i Uppland. För 
det krävdes snabba effektiva förbindelser till bru
ken och hamnarna, och nu kunde man finansiera 
både smalspåriga järnvägar for de lokala transpor
terna och normalspåriga till exporthamnarna. 

Bruksforetagen kunde nu utnyttja ännu mer 
av sina skogar for sågverk eller pappersmassa än 
när Gävle-Dala järnväg byggdes. Dessutom hade 
1867 införts Martin-metoden, där man smälte 
samman tackjärn och skrot, i princip som vid de
gelstålmetoderna, men i mycket större ugnar där 
man ovanför järnet hade rök från bränd ved. 

Efter många års koncentration till södra Sve
rige byggde Statens järnvägsbyggnader sträckan 
Uppsala-Krylbo-Storvik-Bollnäs. Det skedde 
på initiativ från bland annat Hofors bruk med 
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gruvandelar i Norberg, och de tyska ägarna till 
bruket i Morgongåva, "Kung Oscars-hyttan". 
Det senare invigdes av kungen 1875 samtidigt 
som banan till Storvik, men kom aldrig igång, 
och skrotades varvid delar kom att ingå i Dom
narvets järnverk. En planerad bana från Norberg 
till Skisshyttans mangangruva blev inte byggd. 

Större delen av de enskilda järnvägarna i 
Bergslagen byggdes på 1870-talet. Den största 
var Bergslagsbanan från Falun till Göteborg. Att 
syftet var järnbrukens export framgår av att den 
först var planerad att gå till hamnen Krossekärr 
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vid Grebbestad, men av banken övertalades att gå 
till Göteborg. Stockholm-Västerås-Bergslagens 
järnväg skulle ersätta mälarsjöfarten från Köping 
med sidobanor till Sala och Ängelsberg. Uppsala
Gävle järnväg förband bruken i norra Uppland 
med hamnen i Gävle. De engelska gruvägarna 
byggde banan från Ludvika och Grängesberg 
till Oxelösunds hamn. Östra Värmlands järnväg 
öppnades från Filipstad och Persberg till Kristi
nehamn. Till dessa anslöt en mängd smalspårs
banor från bruken vid Uddeholm, Sävsnäs, Jäd
raås, Näs och Harg, med många förbindelser till 

Dannemora gru
vor 1872 ur Sve
riges industriella 
etablissemang. 

T.v. Stora verk
stadshuset i Sand
vikens järnverk 
1864. SK 

T.h. Moskva
utställningen 
1872. Represen
tanten i S:t Pe
tersburg visar upp 
exempel på kolvar, 
koppelstänger, slid
styrningsstänger, 
hjulringar med 
mera. SK 



lokala gruvor. Utöver det plane
rades flera banor, till exempel 
vad man försökte marknadsföra 
som "Swedish Midland Rail
way'' från Karlskoga till Vans
bro. Grönsinka bruk skaffade en 
ångtraktor för att köra sitt järn 
på landsvägen till Horndal. 

Hjulringar kräver stål av hög 
kvalitet 

En stor del av tillverkningen 
vid Sandvikens järnverk bestod 
fram till 1906 av hjulringar och 
axlar för järnvägarna, en mark
nad med höga kvalitetskrav. 

Hjulringar ställer extrema krav 
på stålets seghet och slitstyrka. 
Järnvägarnas hjul hade då axlar av 
stål med höga krav, hjulskivor av 
gjutjärn eller smidda och utanpå 
dessa hjulringar, som måste tåla 
stora dragspänningar för att sitta 
fast kring hjulskivorna. De måste 
samtidigt tåla de ständiga stötar 
och slag som uppstod när man 
passerade rälsens skarvar, och de 
tillfälliga uppvärmningarna vid 
bromsning. Hjulringarna pressas uppvärmda fast 
kring hjulskivorna och har på utsidan en inåtrik
tad styrkant. Ursprungligen försökte man också 
låsa fast dem genom skruvar som från hjulskivan 
gick in i urborrningar på ringens insida, men det 
visade sig orsaka sprickor och utmattningsbrott. 
En bättre metod var att utföra hjulringen med 
ett svarvat spår längs hela inre kanten, och i det 
lägga in en smal låsring av mjukt järn som man 
sedan kunde valsa fast mot hjulskivan. I USA och 
på andra håll gjorde man som alternativ helgjut
na hjul av stålgjutgods där gjutformen haft kyld 
periferi, men det accepterades i Sverige bara för 
obromsade smalspårsvagnar. 

Hjulringstillverkning var speciell, då det för 
valsningen krävdes en smidd järnklump av 
rätt vikt och med ett hål i mitten. För normal
spårsvagnar vägde hjulringen 230 kg, för loko
motiv upp till dubbelt så mycket. Valsverket var 
av en typ där valsarna hade lagring bara i en ände, 
och levererades av Bartholomew & Heptinestall 
i Manchester. Smideshammare köptes från Kirk
stall Forge i Leeds. 

Maskinerna drevs länge av vattenturbiner vars 
vatten kom till Sandviken från långt upp i Jäd
raån genom en kanal. Mer om hjulringar finns 
att läsa ibland annat SJ :s vagnlära. 

Axlar av bessemerstål var så pålitliga att när SJ 
omkring 1910 valde att utrusta vagnar med axlar 
av billigare stål gjort med Martin-metoden blev 
dessa vagnar försedda med en liten gjuten var
ningsskylt "Martinaxlar". 

Thomasmetoden och den stora bruksdöden 

Så inträffade det som kom att ändra hela järn
industrins ekonomi och samhällsstrukturen i 
Bergslagen: Två engelska kusiner Gilchrist-Tho
mas uppfann 1876 en förbättring av Bessemers 
metod. Genom att täcka konverterns insida med 
dolomitsten i stället för eldfast tegel fick man 
ovanpå det smälta stålet en tunn slagg som till 
stor del bestod av kalciumfosfat. Fosforhalten 
i stålet försvann, vare sig den kom från apatit i 
malmen eller stenkol. Man kunde nu göra näs
tan lika bra stål i andra länder utan det svenska 
träkolet, och dessutom kunde slaggen säljas som 
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gödningsmedel för jordbruket, thomasfosfat. 
Metoden kallades en tid för basisk Bessemer, 
men blev mer känd som Thomasmetoden. 

Det utländska intresset för svenskt järn och bes
semerstål minskade snabbt, och priset sjönk 1878 
till hälften. Alla järnbruk som inte hade skaffat 
järnvägsförbindelse för att begränsa kostnaderna 
var tvungna att läggas ned. Antalet bruk i Bergsla
gen sjönk på två år från 250 till ett tjugotal, och 
det kallades "den stora bruksdöden". Den första 
nedläggningen var Haddebo bruk, mellan Asker
sund och Finspång och utan järnvägsförbindelse. 
Selma Lagerlöfs släkt hade några värmländska 
bruk i trakten kring Sunne, och hon beskriver i 
sin bok Ett barns memoarer hur deprimerad hen
nes morbror Wallroth på Gårdsjö blev. Från att 
ha varit traktens kontakt med hela världens järn
industri genom sina besök vid järnmarknaderna 
i Örebro och Kristinehamn blev han nu bara en 
lantbrukare med opraktiskt stora byggnader. 

Stora Kopparberg skrinlade planerna på bes
semerverk i Svartnäs och Lindesnäs, och byggde 
i stället ett stort stålverk med Thomasmetoden i 
Domnarvet dit man flyttade en masugn och någ
ra maskiner från den konkursade Kung Oscars
hyttan. Järnvägsbyggandet i Bergslagen pågick 
fram till 1889, då södra tredjedelen av "Swedish 
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Midland" byggdes som Svartelfs järnväg till 
Grythyttan, och norra tredjedelen från Persberg 
till Vansbro blev en förlängning av Östra Värm
lands järnväg. 

Till och med Sveriges största brukskoncern Ho
fors-Garpenberg gick i konkurs, men räddades ge
nom en långvarig insats av familjen Wallenberg. 

Andra bruk valde ovanliga metoder att kunna 
minska sin personal. Storfors bruk erbjöd gratis 
biljett till New York för dem som ville emigrera. 
Degerfors hyrde ut större delen av sin personal 
till bygge av ett ryskt stålverk i södra Uralbergen. 
Svanå bruk vars ägare redan hunnit skaffa 30 
malmvagnar privatregistrerade vid SWB, sålde 
vagnarna och satsade bara på en modern masugn 
vid Spännarhyttan nära gruvorna i Norberg. 

Sandvikens järnverk överlevde genom sin 
marknadsriktiga satsning på bessemerstål av hög
sta kvalitet, och tillverkade hjulringar till 1906 
då tillverkningen övertogs av Surahammars bruk 
medan Sandviken satsade på rör, ångpannetuber 
och sågar. Bessemerstål tillverkades i Sandviken 
till början av 1940-talet, och hade då gradvis er
satts av olika legerade stål. 

Verkstadshuset i Sandviken på ett fotografi taget fore 
forra sekelskiftet med ånghammaren mitt i bild. SK 



Johan Bergkvist 

Järnvägarnas parker och trädgårdar 
- en historisk återblick 

Sällan har så många glömt så mycket på så kort 
tid! Så kan man beskriva frågan om järnvägarnas 
planteringsväsende. Organisationen för att sköta 
järnvägarnas tusentals parker och planteringar 
och parker fanns i drygt ett sekel från 1862 till 
1973. Trots det är det sällan någon som vet vad 
det rör sig om när man nämner saken. Hur kan 
det komma sig? I denna artikel har ambitionen 
varit att skissera linjerna i den tid och samhälls
förändring som löper parallellt med detta systems 
uppkomst, utveckling och försvinnande samt en 
del om de chefarkitekter och trädgårdsdirektörer 
som var nyckelfigurer och medverkande i "dra
mat". 

Vid 1800-talets mitt hade industrialiseringen 
pågått ett drygt halvsekel i England och Europa 
men inte fullt så länge i Sverige. Gunnar Sandin 
pekar i efterordet till nyutgåvan och nyöversätt
ningen av Wolfgang Schivelbusch numera klas
siska bok järnvägsresandets historia på fattigdo
men, det svenska vinterföret, de relativt goda 
landsvägsförbindelserna och Göta kanal som bi
dragande orsaker till den svenska eftersläpning
en. 1 När det väl kom igång blev projektet desto 
mer välplanerat och välorganiserat och Sverige 
blev enligt Sandin "Europas ledande järnvägs
land", räknat i meter per invånare (Schivelbusch 
1998:171). 

De svenska järnvägarna började byggas 1856 
när det stora flertalets tankar och sinnen ännu 
var djupt förankrade i bondesamhällets före
ställningsvärld. 2 Den nya järnvägen var hypermo
dern men utformningen av det nya präglades av 
1800-talets borgerliga smak, vilket var detsamma 
som god smak. SJ:s förste trädgårdsdirektör Olof 
Eneroth (1825-81) liknade järnvägen vid en 
"kulturström" på vilken "den goda smaken kom
mer farande" (Eneroth 1863:37-38). Fascinatio-

1. Orig. titel "Zur Industrialisierung von Raum und Zeit 
im 19. Jahrhundert". Svenska utgåvor 1984 och 1998, den 
senare med översedd översättning och efterord av Gunnar 
Sandin. 

2. Både det statliga stambanenätec och de privata järnvä
garna har samma startår i Sverige. 

nen över det nya var stor och järnvägen kom att 
bli en omvälvning och ett tekniksprång som i ett 
slag förändrade människors uppfattning om tid 
och rum. Författare och kulturpersoner disku
terade och debatterade det nya, beskrivningarna 
och bilderna var många. 

Engagemanget inför tidens upphävande och 
rummets krympning var särskilt stor och skild
rades i böcker och artiklar redan från 1830-talet 
och framåt. En del var också skeptiska mot ny
modigheterna och det nyttiga i att färdas med för 
stor hastighet ifrågasattes. Wolfgang Schivelbusch 
diskuterar den tids/rumsliga frågan ijärnvägsre
sandets historia men också frågan om människans 
uppfattning av det omgivande landskapet. Flera 
av tidens stora tänkare går till storms mot indu
stri- och maskinsamhällets framväxt i allmänhet, 
ofta med järnvägen och ångloket som symbol för 
det maskinella samhället och dess fordärvlighet. 
Järnvägen drar till sig många konservativa reak
tioner under sin europeiska etableringsperiod 
under första halvan av 1800-talet. John Ruskin 
och Charles Dickens hör till de brittiska kriti
kerna (Schivelbusch 1998, Hellden 1986) . I 
Sverige är riksdagsmannen Leonard Fredrik Rääf 
en skarp kritiker som bland annat säger att järn
vägarna dödar "allmänhetens omdömesformåga, 
kraft och välstånd'~ 3 En del av dessa många kri
tiska röster oroar sig for förlusten av resandets 
kvaliteter (Schivelbusch 1984 och Monö 1996). 
Man oroar sig för att man ska förlora resandet 
sinnliga kvaliteter och förvandas till ett paket 
(Schivelbusch 1998:51).4 

Ordning och struktur 

Den nya järnvägen skulle fungera som ett urverk. 
Systemet byggdes och organiserades med mili-

3. Leohnard Fredrik Rääfs reservation. i Stats-Utskottets 
Memoria4 Ut/,å,tanden och Betänkanden, 2, nr. 262 (Bihang 
till Samclige Riks-ståndens Protocoll vid Lagtima Riksda
gen i Stockholm Åren 1847 och 1848, 4. Samlingen, 1. 
Afdelningen) , Stockholm, 1848, s. 11- 12. 

4. Paketmetaforen återfinns hos John Ruskin, brittisk för
fattare och konservativ tänkare. 
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tära förebilder, där härskade tydliga hierarkier 
och ordervägar, ett krav för att upprätthålla den 
punktlighet och ordning som var en förutsätt
ning för systemets funktion. Nils Ericsons en
mansmyndighet (Brundin 2004:115) 1855-62, 
gavs utomordentliga befogenheter. Ericsons ge
nomförande byggde väsentligen på hans erfaren
heter från Göta kanal. Stambanornas utbyggnad 
organiserades på motsvarande militäriska sätt 
där man också till en början kom att använda 
soldater som arbetskraft (Lundström 2004:88). 
Den starka disciplinen motsvarades av en yttre 
ordning präglad av likartade ideal, bildning, 
prydlighet, ändamålsenlighet och kontroll. Det 
var tidstypiska ord i en framväxande borgerlig 
kultur och som förefaller ha passat särskilt väl för 
järnvägsverksamhet. 

Ny tid och ny arkitektur 
De institutioner och verksamheter som byggs upp 
under den tidiga industrialiseringsperioden präg
las av höga ambitioner. Arkitekterna söker uttryck 
som passar det nya och moderna. Den moderna 
industriarkitekturen kräver också ny teknik. Järn 
och stål prövas tidigt också i järnvägens byggna-
der, tekniken förblir relativt ovanlig i Sverige. 

AdoffWilhelm Edefsvärd, * 28 juni 1824 i Östersund, 
f 15 oktober 1919 i Stockholm. 

Malmö banhaff 1890. Malmö-Tomelilla järnvägs lok nr 4 står avgångskfart med det blandade formiddagståget. 

/ 
( 
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Mot staden far de nya stationerna formen av 
palats medan man på spårsidan visar upp den 
nya tekniken. Adolf Wilhelm Edelsvärd utsågs 
till chefarkitekt redan 1855. Han verkade i 40 
år till 1895. Från början omfattade Edelsvärds 
ambitioner hela staden och han ritade en ideal
stadsplan där järnvägsstationen, jämte kyrka och 
rådhus utgör stadens viktiga punkter. 

Hans kända idealstads plan ( och utvidgnings
plan för Falköping) från 1859 publicerades först 
i Tidskrift for byggnadskonst och ingeniörsveten
skap och har därefter reproducerats i de flesta 
verk om svenskt stadsbyggande. I Edelsvärds 
egna motiveringar och beskrivning av planen 
framgår också att parker, alleer och trädgårdar 
har en given plats. I fonden finns också naturen 
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som med en "liflig grönska" berikar denna nya 
järnvägsstad (Edelsvärd 1859:65-66). 

Husens arkitektur speglar också organisatio
nens hierarkier. En viktig station ges en mer 
påkostad utformning. Det är inte bara på tågen 
det finns klasser, även stationerna förses med 
väntsalar för såväl fint som enklare folk. Även i 
det egna tjänstebostadssystemet slår dessa tankar 

igenom, ju högre tjänsteman desto finare hus, 
ju lägre desto enklare. Systemet byggs kring ett 
typhussystem. 

Edelsvärds egen väg till arkitekturen var inte 
spikrak. Vid denna tid fanns en uppdelning 
mellan akademiutbildade konstnärsarkitekter 
och ingenjörsarkitekter. Edelsvärd hörde till in
genjörsarkitekterna och var från början militärt 
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Enkel banvaktsstuga av 1872 års 
modell. 
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utbildad arkitekt och militäringenjör. Han hade 
dock stora ambitioner och fördjupade sina egna 
kunskaper bland annat genom resor. Han slutade 
som högt respekterad preses av konstakademin 
(1902). (Linde 1989). 

Stationer och arkitekter 

Stationen blir platsen där människorna möter 
den nya tekniken. Den är vid denna tid en ny
modighet både som teknik och stadsbyggnads
element och kräver en passande arkitektonisk 
inramning. Under A.W Edelsvärds tid debatte
rades frågan om "rena konstformer" och de olika 
nystilarnas lämplighet för olika byggnadstyper. 
Edelsvärd odlar en romantiskt färgad syn på den 
nationella arkitekturens "naturliga framväxt", 
något som förebådar den fornnordiska arkitektur 
som kom att intressera svenska arkitekter något 
senare (Linde 1989:32). Edelsvärd delar in bygg
naderna i enklare, lantliga och mer betydande i 
städer och större tätorter. Edelsvärd efterträds av 
Folke Zetterwall som verkade fram till 19 31. De 
båda sätter stark prägel på svensk järnvägsarki
tektur under 75 år. 5 Edelsvärds stilvalsprinciper 
och ideer recenseras, med kritisk underton, av 
Birger Jonson, SJ :s chefarkitekt 1931-1956, i del 
1 av SJ Järnvägsstationer från 1948. 

Av våra äldre svenska stationshus uppfördes ett fler

tal under 1860-70-talen i de for tiden typiska sti-

5. Under samma tid awerkas fyra crädgårdsdirekcörer. 

lama från gångna arkitekturepoker. 

Oberoende av för vilket ändamål en 

byggnad skulle uppföras, - ett bo

stadshus, en skola eller ett stationshus 

- utgjordes förebilden av medeltids

slottet, renässanspalatset eller t.o.m. en 

rekonstruerad fornnordisk stil Qonson 

1948:61). 

Edelsvärds efterträdare på chefsarki
tektposten Folke Zetterwall klarade 
sig bättre, åtminstone hans senare 
verk då han enligt Jonson strävat efter 
en utvecklingsbar stationstyp. 

Om det i det föregående huvudsakliga 

intresset rört sig om byggnadens arki

tektur och smakens skiftningar genom 

tiderna, visar ett studium av byggnader

nas planutformningpåforändringarsom 

härletts ur mer reella faktorer såsom krav 

på ökade utrymmen och rationell ändamålsenlig

het, anpassad efter trafikväsendets utveckling Qon

son 1948:64). 

Att ansluta de nya stationerna Qonsson ritade 
ett drygt 70-tal med Falköping som funktiona
listiskt höjdpunkt) till järnvägsparker och träd
gårdar, diskutera form och stilar är inte Birger 
Jonsons melodi. Nu (1948) handlar det om att 
anpassa den funktionsseparerade rationella sta
tionen till stadsplan och trafikleder. 

En jämförelse mellan gångna tiders stationshus och 

våra dagars visar sålunda hur stationshusen ändras 

och följer den allmänna utvecklingen i tiden ur 

såväl estetiska som sociala, rationella och tekniska 

synpunkter Qonson 1948:79). 

Edelsvärd, Zettervall och Jonson utgör en arki
tekttrojka vars syn på byggnadskonsten, järn
vägsmiljöerna och trädgårdskonsten med stor 
sannolikhet hade betydelse också för den yttre 
järnvägsmiljön. Den frågan är inte undersökt 
men man kan på någorlunda goda grunder anta 
att Edelsvärd och Zettervall försvarade, eller åt
minstone tog parkkultur och trädgårdskonst som 
givna element i utformningen av en fullständig 
järnvägsmiljö. Hos Birger Jonson finns ett tek
niskt rationalitetstänkande som knappast kan ha 
varit helt samstämmig med den samtidigt verkan
de siste trädgårdsdirektören Gösta Reuterswärd, 
som i Eva Gustavssons beskrivning framträder 
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som en principfast person, trogen ideal som han 
ogärna avvek från. Trots de handfasta kunskaper 
om trädgårdsodling som han utan tvekan besatt 
så förefaller hela hans person i övrigt vara präglad 
av klassisk bildning och av djupa konstnärliga 
och kulturella intressen ( Gustavsson 2001 och 
Gustavsson 2001 b) . 6 

Ordning, lust och nytta 

Ett samhälles bildningsnivå och kulturella status 
mäts genom dess parker (Nolin 1999). Detta 
påstod Olof Eneroth som redan innan han blev 
Statens järnvägars förste trädgårdsdirektör (1862) 
var en flitig debattör i bland annat frågor som 
rörde den offentliga parken. Eneroth menade att 
smakfullt utformade parker verkade "förädlande 
på de besökandes bildning och smak'' (Eneroth 
1863:57). Eneroths moraliska budskap var alltid 
tydliga, och behandlade normer som ordning, 
nykterhet, hälsa och bildning (ibid.: 5 7). 

Parker, planteringar och personalens odlarflit 
blev förebilder som påverkade samhället utan
för järnvägen.7 Järnvägens militära uppbyggnad 
och den personalsociala organisationens system 
med tjänstebostäder var viktiga förutsättningar. 

6. Gösta Reuterswärds livslinje och yrkesbana, Gustavsson 
2001 , N s.17-27. 

7. Begreppet odlarflit används i reglementena. 

Tjänstereglementena reglerade inte bara järn
vägsdriften utan vad som skulle odlas, och hur. 
Odling uppmuntrades och sågs inte bara som en 
del i självhushållet utan också som ett fostrande 
och disciplinerande inslag i den järnvägsman
nakultur som växer fram i stationssamhällena, 
präglad av driftskontroll och skötsamhet Qo
hansson 1999). 

I de nya järnvägssamhällena förenades det bor
gerliga samhällets nya ideer med landsbygdens 
traditionella. De tankar som utvecklas under 
1800-talet, och som kommer till uttryck i träd
gårdsföreningarnas och hushållningssällskapens 
anläggningar och verksamhet, går "på export" 
längs med järnvägslinjerna, eller blir till en "kul
turström" som Eneroth uttrycker saken (Eneroth 
1863:38). Tolkningarna är dock varken enkla eller 
entydiga. Peter Aronsson problematiserar frågan i 
Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning 
(1999) och menar att det inte är givet hur ett kul
turelement ska tolkas. Vi kan inte vara säkra på 
om stationssamhällenas odling är ett uttryck för 
"agrara rötter hos invånarna eller snarare för en 
urban receptivitet för nymodigheter lanserade av 
hushållningssällskapen" (Aronsson 1999:41).8 

8. Frågan togs ursprungligen upp av Eva Fransson i av
handlingen "Hallsberg. Historien om ett stationssamhäl
le" KTH 1991. 

Tierp på Uppsa/,a-Gävle järnväg (UGJ). Om denna bild vet vi inte mycket. Andå ser vi att det rör sig om odling på 
järnvägsmark. Tre anonyma kvinnor och några pojkar utför trädgårdsarbete. Bilden är från tiden innan forstat!igandet 
i böryan av 1930-talet då en om/,äggning av an/,äggningarna påböryades. 
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Kvinnokraft utan uniform. Bilden är tagen 1952 vid Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg. 

Oavsett tolkning så blir järnvägsmiljöerna och 
kanske i synnerhet de nya stationssamhällena en 
fokuspunkt där flera olika tankar och tendenser 
om offentlig miljö, parkkultur och odling möts 
under 1800-talet. Järnvägen fungerar som sprid
ningsväg för park- och odlingskultur och når på 
några decennier ut över stora delar av Sverige. 
Att det finns samband mellan dagens breda 
trädgårdsintresse och järnvägens park- och od
lingskultur är rätt uppenbart men samtidigt en 
outforskad fråga. 

Kvinnorna i järnvägens tjänst 

Kvinnor i järnvägens tjänst är ett eftersatt forsk
ningsområde. Kvinnornas arbete och insatser 
inom planteringsväsendet är om möjligt än mer 
eftersatt, om man ens kan säga att någon sådan 
forskning finns . I England utkom 2005 den 
uppmärksammade och belönade Railwaywomen 
- exploitaition, betrayal and triumph in the work
place av Helena Wojtczak. Järnvägshistorikern 
och professorn Colin Divall skriver i förordet 
"The story of women's role on Britain's railway is, 
however, largely an obscure one, and it is so because 
very few historians have bothered to look for the 
evidence." 

Detsamma torde gälla i Sverige där en rätt 
omfattande sökning resulterar i en träff, Hjördis 
Matris artikel "Järnvägens kvinnor" i Spår, järn
vägsmusei vänners årsbok 1996. 

Det kvinnohistoriska perspektivet på järnväg 
tas upp i Staten var en man - om kvinnor och män 
i statens tjänst i historien (Ann-Sofie Ohlander 
och Utvecklingsrådet för den stadiga sektorn, 
2000) . Referenserna bekräftar bilden av järnvä
gens värld som särskilt outforskad, jämfört med 
till exempel sjukvård, akademi, postverket och 
kvinnor i politiken. 

Redan från 1867 fanns det anställda kvinnor vid 
järnvägen. De arbetade som telegrafister, kontors
skrivare och skrivbiträden. Det var ouniformerade 
men hade tjänster med högt anseende och var i 
allmänhet rekryterade ur över- och medelklassen. 
Nedanför dem fanns grind- och vägvakter som 
öppnade grindar och övervakade vägövergångar. 
En tredje grupp utgjordes av städpersonalen, de 
skulle ha en viss klädsel och utrustades också från 
1947 med båtmössa med SJ-emblem. Grind- och 
vägvakterna var ofta representanter för ytterligare 
en kategori som var gifta med banvakter och ut
förde sitt uppdrag utan eller mot mycket låg er
sättning (Ohlander 2000:55). 
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Här anar vi också det omfattande arbete som 
måste ha utförts inom planteringsväsendets men 
utanför järnvägsparkernas offentliga rum. Plan
teringsväsendet funktionella linjeplanteringar 
(vind- och brandskydd med mera), stationernas 
representativa planteringar finns i det offentliga 
rummet och sköttes av uniformerad personal 
medan personalens odling i den halvprivata zo
nen sannolikt till stor del sköttes av kvinnor och 
familjer. Ett noggrannare studium av de äldre 
anläggningarna väcker också många frågor om 
hur gränserna för olika åtaganden och arbets
uppgifter såg ut i dessa miljöer. Parkliknande 
trädgårdar dyker upp på många platser inom 
järnvägens fysiska territorium, inte bara framför 
stationsbyggnaderna. 

Vi ser utvecklingen av en professionell yrkes
kultur med uniformer och grader som är helt 
manlig men samtidigt förutsätter en avsevärd 
mängd kvinnlig lojalitet och arbete. Uniformen 
representerar båda makt, befogenheter och yrkes
kunnande och är samtidigt det som ger mannen 
exklusiv tillgång till det offentliga järnvägsrum
met, dess karriärvägar och materiella fördelar. 

Privatbanornas parker och trädgårdar 

Många av de trädgårdsarkeologiska fragment 
som fortfarande kan återfinnas i miljöerna har 
sitt ursprung i privatbanornas organisationer 

för parker, planteringar och odling. Det bor
gerliga samhällets motiv för att anordna parker 
och planteringar vid den nya järnvägen var de
samma oavsett om anläggningen var privat eller 
stadig. Kunskapen om detta är dock om möjligt 
sämre än för den tidiga historien om statsbanor
nas planteringsväsende. Under mitt arbete vid 
järnvägen (sedan 1993) har jag ändå funnit en 
del fragment av intresse. Vid många och åter
kommande besök i järnvägsmiljöer har åtskilliga 
rester av park och trädgårdsrester med privatba
neursprung återfunnits. Järle station (Sveriges 
äldsta station och därmed också äldsta stations
plantering från 1856) utgör ett sådant exempel 
och också ett presumtivt trädgårdsarkeologiskt 
undersökningsobjekt. Hagaström och Norra 
Valbo [båda på GDJ], den förra med anknytning 
mot den sedan länge rivna Sala-Gysinge-Gävle 
järnväg, har också flera intressanta men mycket 
förfallna miljöer. 

UGJ:s folkparker beskrevs 1910 av Hugo Sam
zelius i Turistföreningens årsbok (sid. 260-280). 
Den så kallade Älfkarleö järnvägspark är idag 
igenväxt och till stora delar under vatten medan 
Furuvik fortlever som välkänd nöjespark.9 Svan
dammen återfinns även idag i denna "Folkpark". 

9. Lena Steffner (planchef Gävle kommun och forskare 
på KTH) har bidragit med kunskap och källor om Älv
karleby. 

Furuviksparken vid 1900-talets början. Miijön är sig lik än idag men fl vet att parken har järnvägsursprung. 
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Samzelius berättar inte mycket om dessa parkers 
tillkomst eller ideer kring utformning och växt
val men däremot mer om de idealistiska motiven 
för att anlägga parker. Järnvägsdirektören Mag
nus Fick framställs postumt som en folkets väl
görare av stora mått. Samzelius skriver: 

Göra vi som den förträfflige direktör Fick, vars 

hjärtevänliga och älskliga väsen man säkert med 

tacksamhet minnes i den stora arbetarstadens och 

det vidtomfattande arbetardistriktens tusen hem, 

taga vi barnen till utgångspunkt för våra iakttagel

ser och söka utröna, huru småttingarna kunna roa 

sig härute. 

Att parken och havsbadet inte bara var fråga om 
godhet utan också om näsa för affärer framgår av 
resandestatistiken. Före parken och badets öpp
nande hade man 3 904 resor till Furuviks station, 
året efter öppnandet 10 702 och 1908 uppgick 
antalet till 78 132 resor och som Samzelius påpe
kar, oräknat de som kom till fots, cyklande eller 
seglande. Fenomenet var säkerligen detsamma 
vid Älvkarleö, vars vattenfall också innan järn
vägsparkens tillkomst var en nationell turistatt
raktion. Älvkarleö järnvägspark köptes av Kungl. 
Vattenfallsstyrelsen 1912 och huvuddelen ham
nade under vatten efter det att det nya kraftver
ket tagits i bruk 1915. 10 

Älvkarleö och Furuvik utgjorde parkanlägg
ningar med höga ambitioner men också med en 
kommersiell avsikt. Järnvägen skapade med park
kultur sina egna attraktioner och besöksmål. Det 
var alltså inte bara fråga om folkfostran. På mer 
praktisk nivå handlade det om att locka resenärer 
i en tid när anspråken på att bli road möjligen var 
lägre eller i alla fall annorlunda. Man kan också 
fråga sig om de mindre påkostade parkanlägg
ningarna också hade en kommersiell betydelse. 
Till exempel i Tierp och Åmål, eller var dessa 
parker bara representativa i tidens anda. 

Privatbanorna når självfallet inte upp till SJ :s 
volym och organisation av planteringsväsendet. 
I Bergslagernas järnvägsaktiebolags 1872-1922, 
Historik Il författad av Vincent Ahlberg far vi en 
kort glimt av hur det hela var organiserat, och 
vilka tankar som låg bakom. 

10. Förutom Samzelius (1910) förekommer uppgifter 
om Furuviks och Älvkarleö järnvägsparker på två hem
sidor. Historisk om Svenska järnvägar, red. Rolf Sten 
(www.historiskt.nu) och Älvkarlebygruppens hemsida 
( www.alvkarlebygruppen.se). 

Icke minst torde planteringarna kring stationerna 

hava en uppgift att fylla genom att giva lantbefolk

ningen impulser till höjandet av trevnaden kring 

stugor och gårdar (Ahlberg 1923: 171). 

I beskrivningen känner vi igen den fostrande och 
förebildliga ambitionen från första trädgårdsdi
rektören Olof Eneroth, även om formuleringen 
här är något mer jordnära. Vidare far vi veta att 
befolkningens intresse för planteringarna leder 
till både muntliga och skriftliga förfrågningar 
om namn på blommor och lämpliga leverantö
rer. Följande lite kuriösa text återfinns också: 

Den intresserade skall finna, att planteringarna 

vid de olika stationerna i allmänhet äro välskötta 

men av ganska olika omfång. För att plantering

arna ej skola bliva allt för dyrbara, krävdes det, att 

stationsföreståndarna ägna saken sitt intresse. Då 

detta intresse av naturliga skäl utfaller väsentligen 

olika, blir förhållandet detsamma även med plan

teringarna. Man har därför också gått så tillväga, 

att de stationsföreståndare, som visa större intresse 

och hava bättre förmåga att sköta planteringar, ra 
mer jord och plantor än övriga (ibid.: 17 1). 

Sammanfattningsvis sägs att en ambitiös sta
tionsföreståndare ger upphov till en ambitiös 
parkanläggning och att vederbörande då också 
blir belönad. I övrigt är ordningen i princip 
densamma som inom statens anläggningar fast 
i betydligt mindre skala. I Filipstad och senare 
Åmål 11 fanns anläggningar ( drivbänkar och 
senare växthus) för odling av det växtmaterial 
som behövdes. Stationspersonalen skötte an
läggningen löpande medan trädgårdsmästaren 
och hans yrkeskunniga medhjälpare utförde 
planteringar och beskärning. Man förstår också 
att andelen sommarblommor är betydande och 
att man på större stationer under sommaren ut
för "ombyte av blommor" som det formuleras 
på tidstypiskt järnvägsspråk. (ibid.: 172). 

Stationsföreståndaren Adolf Virgin lyfts fram 
som en särskilt ambitiös stationsplanterare, vars 
"kraftiga insatser" givit upphov till mönsteran
läggningar i Åmål och Grängesberg. Om det 
finns några spår av AdolfVirgins verksamhet har 
inte hunnit undersökas ännu. 

Kunskapen om privatbanornas sätt att organi
sera förvaltning och skötsel av parker och plante-

11. Statlig förvaltning mellan 1948 och nedläggningen 
1953. 
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järnvägsparken i Amål. Nog kan man hålla med om att stinsen Virgins insats var foredömlig. 

Bergslagernas järnvägar anlitade ]erk Werkmäster for 
att utforma reklamen i Svenska Turistforeningens års
bok 1935. Prydliga och inbjudande stationer var en 
självklarhet. 
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GENOM VÄRM LAND 
B ERGSLAGEN OCH DALARNA 
Bästa semesterresan 
är någon av Trafikförvaltningens Göteborg
D a I ar n e - Gävle billiga rundresor med tåg, 
båt, bil och buss genom ovannämnda natursköna 
och minnesrika nejder. 

ringar är mycket bristfällig. I 1962 års utredning 
nämns också att privata växtdepåer kom att gå 
upp i SJ under förstatligandet. Att det fanns så
dana organisationer kan man som i fallet med 
Bergslagernas järnvägar läsa sig till. 12 I det fallet 
kan man också sluta sig till att den var organi
serad som en förminskad variant av SJ :s plan
teringsväsende, detsamma kan man anta om till 
exempel UGJ och en del andra större privatjärn
vägar. Hur det var med mindre betydande banor 
är svårare att veta. Men visst går det att se spår av 
planteringar och odling även i till exempel den 
smalspåriga Kråkbanans (Dala-Ockelbo-Norr
sundets järnväg) omgivningar. 

SJ :s planteringsväsende 
Från början måste det ha stått klart att de plat
ser och den mark som tas i anspråk för den nya 
järnvägsanläggningen och dess personal måste 
organiseras och ordnas på något sätt. Edelsvärd 
hade fullt upp med att rita och bygga alla de 
byggnader, från stationer till banvaktarstugor, 

12. Bergslagernas järnvägar var, åtminstone period
vis, genom olika sammanslagningar det största en
skilda järnvägsbolaget (Lundvall 1979). 



Svartbäckens station på 1920-talet respektive 2008. 
På bilden ovan håller banvakten med familj på med 
höslåtter vid ena gaveln. I bakgrunden kan man skönja 
.fruktträd och syrenberså. Samling Rolf Sten. 

Nedan. Rester av tidigare odling och trädgårdar kan ses 
än idag. Foto forf 

som järnvägen krävde. Uppbyggnaden av parker 
och utemiljön i övrigt skedde utan egentlig led
ning under de första åren. Det är först i och med 
planeringen och byggnader av Västra stambanan 
som verksamheten fick någon egentlig ledning. 
Kungl. Järnvägsstyrelsen vidtalar då fil.dr Olof 
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Eneroth. Han förordnas med titeln trädgårdsdi
rektör med ansvar att leda och övervaka plante
ringarna (Sundius 1906). 

Tredje trädgårdsdirektören Agathon Sundius 13 

beskriver i jubileumsboken 1906 vad det hela 
handlade om: 

Indelning af planteringarna låter lämpligen göra sig 

med hänsyn till dessas olika ändamål, vare sig detta 

afser vidmakthållande av ordning och prydlighet el

ler direkt nytta. De kunna således indelar i 

1 :o stationsplanteringar med prydnadsplantering

ar, eldskydd och boställcrädgårdar samt 

2:o linjeplanteringar med vaktstuguplanteringar, 

snöskärmsplanteringar och stormskydd (ibid.:586, 

591). 

Sundius nämner bland annat 4 190 meter så kal
lade stormhäckar av björk och pil mot havssidan 
utmed Västkustbanan. 

Planteringsväsendets uppgifter blev efterhand 
allt mer omfattande. Behovet av växter ökar då 
allt fler banor inkorporeras i det statliga nätet. 14 

Man planerar och projekterar nya stationspar
ker och planteringar. Man bedriver selektion 
och odling i egna plantskolor, personal utbildas, 
distributionen av växter planeras och organiseras 
från depåerna. Därutöver övervakas och kontrol
leras boställenas odling och man utdelar varning
ar respektive premier för odlingsflit. I 1918 års 
Föreskrifter och anvisningar sägs att 

Personalens odlingsflit bör på alla sätt muntras och 

understödjas ... ]ordinnehavare som visar synnerlig 

omsorg och nit i skötseln av åt honom upplåtet eller 

under hans uppsikt stående område, erhåller enligt 

trädgårdsdirektörens bestämmelser och i mån av 

tillgång premier i form av träd, buskar, plantor eller 

frön (SJ 1878/1918:8). 

Föreskrifterna reglerar dessutom allt man inte rar 
göra; till exempel låta kreaturen beta i trädgår
den, släppa ut kaniner och hänga tvätt i träden 
och fungerar samtidigt som kortfattade hand
böcker i trädgårdsodling. 

Efterhand sker också utvidgningar och föränd
ringar av befintliga parker och planteringar. Om-

13. Efterträdde Frey Hellman 1888 och verkade till sin 
död 1910. 

14. Det statliga järnvägsnätets utbyggnad avslutas 1937 
med Inlandsbanans, samtidigt har förstatligandet inletts 
och pågår under Cederpalms tid från 1930-talet och fram 
till 1952. Nätet har sin största utbredning i 1937 för att 
därefter successivt minska. 
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fattande omläggningarna påbörjas under Enoch 
Cederpalm, under vars verksamhets period många 
av de privata järnvägarna börjar förstatligas. 15 

Man kan identifiera två större omläggningspe
rioder, dels Cederpalms omläggningar under 
1910-talet och siste trädgårdsdirektören Gösta 
Reuterswärds omfattande förändringsarbete un
der framför allt 1940-talet (SJ 1962). Sedan för
sämras förutsättningarna för planteringsväsendet 
ganska hastigt. Kraven på rationaliseringar 1953 
(ibid.) följs av nedläggningar av växtdepåer redan 
under början av 1950-talet. Gösta Reuterswärd 
slutar 1960 och SJ :s utredning 1962 pekar mot 
den utfasning av verksamheten som slutligen ge
nomförs 10 år senare. 

Från Eneroth till Cederpalm 
De fem trädgårdsdirektörerna är tacksamma 
som aktörer i den kronologiska berättelsen. De 
är lagom utspridda i tiden, de är tidiga och sena 
företrädare för borgerlig kultur och dessutom in
tressanta ur professionssynpunkt, inte minst som 
referens till landskapsarkitektyrkets utveckling. 

Olof Eneroth var en kulturkonservativ idea
list sprungen ur den borgerliga kulturens agrara 
och patriarkala jordmån. Hans efterföljare 
Frey Hellman byter bana från juridik till träd
gårdskonst. Han är en trädgårdsföreningsman, 
inte trädgårdsmästare och inte trädgårdsarki
tekt utan snarare en artistisk administratör. 
Hans efterföljare Agathon Sundius är däremot 
trädgårdsmästare med likartad bakgrund i träd
gårdsföreningarna. Enoch Cederpalm är väl 
så mycket trädgårdsmästare men uppfattar sig 
också själv som trädgårdsarkitekt. Han ingår i 
den lilla kretsen av medlemmar i Svenska träd
gårdsarkitektföreningen från dess start 1921. 
Gösta Reuterswärds yrkesmässiga hållning är 
bättre kända genom hans egna böcker. Han är 
utan tvekan trädgårdsarkitekt men också på väg 
mot en modernare landskapsarkitektroll. Hen
ning Segerros avslutar järnvägens trädgårdshis
toria från 1961 till 1972. Han hör till den första 
generationens landskapsarkitekter som formar 
yrkespraktiken i skärningspunkten mellan det 
ideella och professionella. Det är dock en helt 
annan historia. 16 

15. Fjärde trädgårdsdirektören verksam från 1911 till sin 
död 1938. 

16. Utvecklingen och dess bakgrunden tecknas i Från vi
sion till verklighet (Björkroth 1991). 



Olof Eneroth, * 1825 i Stockholm, t 1881 i Uppsala, 
- kantstött idealist. 

OlofEneroth påbörjar sin trädgårdsutbildning 
efter filosofie doktorsexamen och blir så små
ningom Sveriges ledande pomolog, och har i den 
egenskapen bland annat bidragit till att ordna 
upp namnen på de svenska äppelsorterna. Han 
är idag mer känd för en rad andra insatser, bl.a. 
sitt engagemang för folkskola och skolodling som 
formuleras i Folkskolan i Sverige (1863) och Om 
Skolträdgårdar (1863). Olof Eneroth uttryckte 
starka åsikter i en rad vitt skilda frågor och är 
en av 1800-talets mest profilerade personer då 
det gäller parkernas betydelse, odling i allmän
het och skolan i synnerhet. Hans verksamhet är 
mångskiftande och innefattar också en 10-årig 
period som Statens Järnvägars trädgårdsdirektör 
(Nolin 1999). 

Eneroth ansåg att järnvägen var en revolution: 
"Den spränger berg och sår ideer och väcker aning
ar' säger Eneroth som använder järnvägen i sitt 
eget korståg för bildning, god smak och skönhet. 
Ansatsen till moralisk tukt och självförbättring 
hör tiden till. Eneroth är mycket typisk för sin 
tid när han utbrister: 'När ska bonden kunna 
hålla snyggt utanfor sin dörr, när ska han hafoa 
levande träd istället for ved till prydnad på gården. " 
Han förtvivlar över sakernas tillstånd och fortsät
ter: "Det finns ingen byggnadsstil ingen trädgårds-

stil inget system. " Allmogen förfular landskapet 
av okunnighet och brist på förståelse för naturen 
och växterna. Men än finns möjligheter i kam
pen för spridandet av kultur och god smak. 

Olof Eneroth knyter sina förhoppningar till 
järnvägen: "och midt uppe i allt detta kommer 
jernvägen': "Det är en hel kulturström som med 
ens bryter sig fram genom våra bygder, och på den 
strömmen kommer smaken farande. "Samtliga ci
tat hämtade ur Olof Eneroths Trädgårdsodling 
och naturforsköningskonst (1863: 38- 39) . 

Det förefaller också som om rollen som admi
nistratör inte passade Eneroth särskilt väl. Han 
förbigår sina insatser inom järnvägssystemet med 
tystnad efter denna artikel. Kanske blev samman
stötningen med praktiskt lagda järnvägsbyggare 
för mycket för Eneroth, som uppenbarligen var 
mer intresserad av järnvägen som spridningsväg 
för kulturen än av kommunikationsmedlet i sig. 
Eneroth var djupt förankrad i en idealistisk bor
gerlig kultursyn och mötet med järnvägen, dess 
industrialister och entreprenörer kan knappast 
ha varit annat än traumatiskt. Eneroths besvär 
med järnvägen speglar tidens konflikter mellan 
kulturen och industrisystemets framväxt, bland 
annat skildrat av Arne Hellden i Maskinerna och 
lyckan (1986) . 

Auditören17 Frey Hellman efterträdde Eneroth 
1873 och verkar på posten till 1887. Hellman 
hade då redan lett planteringsarbetena utmed 
Södra stambanan i ett par år. Hellman hade ut
över sin juridiska utbildning också studerat träd
gårdsarkitektur under 1860-talet och verkat som 
trädgårdsarkitekt vid Östra Härads trädgårdsför
ening från 1860. Han var också verksam vid SJ 
som trädgårdsingenjör från 1864 (Fogelberg, La
gerberg-Fogelberg 2007). Sundius (1906) säger 
att Hellman på grund av sin artistiska läggning 
kom att tillämpa friare ideer på trädgårdsanlägg
nmgarna. 

Sålunda in planterades träd i större buskgrupper, och 
användes därvid olika trädslag. Så kallade fyllnads

planteringar (poppel och pil) begagnades mycket, 

hvaremot stamformiga buskar och hängträd und
vekos. Såväl bladväxt- som så kallade tapetgrupper 
anordnade, de senare i ganska stor utsträckning. På 

anläggningar av ekonomiträdgårdar fästes mindre 

afseende, fruktträd planterades i allmänhet i ringa 

omfattning och naturligtvis icke å platser där man 
befarade snatteri (Sundius 1906:585). 

17. Militärjurist. 
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Frey Hellman - artistisk administratör. 

Agathon Sundius tyckte att tapetgrupper var dyra och 
opraktiska och att hängträd var dystra. 
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Under Hellmans tid stärks också trädgårdsmäs
tarnas ställning då de fick tjänsteställning som 
banmästare och senare också överbanmästare. 
Hans efterträdare Agathon Sundius kom liksom 
Enoch Cederpalm att åter intressera sig för per
sonalens odling. 

Efter Hellmans död 1887 tillträdde Agathon 
Sundius positionen som trädgårdsdirektör vil
ken han kom att inneha fram till sin död 1910. 
Sundius hade tidigare varit föreståndare för träd
gårdsföreningens plantskola och trädgårdsskola i 
Örebro. Som trädgårdsdirektör kom han att ini
tiera omfattande försöksverksamhet med härdig
het och olika fruktsorter. Tabellerna i 1906 års 
jubileumsbok måste på sin tid ha varit en viktig 
pionjärinsats. Där redovisades nordligaste station 
för träd, blomsterväxter och buskväxter. 

Sundius recenserar inte sin egen insats i 1906 
års jubileumsbok men gör en desto grundligare 
genomgång av vad han gjort, inklusive ett rikt 
bildmaterial från växthus och parker och enk
lare trädgårdsanläggningar, från söder till norr. 
Sundius text och bilder låter oss förstå att nyt
toaspekten var viktig, liksom planteringarnas 
funktion som snö-, eld och stormskyddsplante
ringar. Banvaktarstugornas trädgårdar visas upp 
med samma allvar som de stora järnvägsparker
na. Fruktträd och bärbuskar planterades i stor 
utsträckning och under Sundius tid byttes också 
många ettåriga plantor ut mot perenner och lök
växter (Rylander 1996). Agathon Sundius enga
gemang och lilla (men urskiljbara) roll i samti
dens diskussion om parker och trädgårdar har 
visats av både Bucht (1997) och Nolin (1999). 
I bearbetningen av Daniel Mullers Trädgårds
skötsel rekommenderar Sundius starkt inhemska 
träd, buskar och blommor. Nolin gör tolkningen 
att Sundius värderade trädgårdsodlingen högre 
än trädgårdskonsten (Nolin 1999:342). 

Enoch Cederpalm (1867-1938) genomgick 
olika trädgårdsutbildningar, bedrev affärsverk
samhet inom trädgårdsområdet i Norge innan 
han hamnade i Uppsala som föreståndare för 
Uppsala läns hushållningssällskaps trädskolor, 
trädgårdar och växthus. Han verkade också 
som privatpraktiserande trädgårdsarkitekt (Fo
gelberg, Lagerberg-Fogelberg 2007). Som träd
gårdsarkitekt är han en av de första i Sverige och 
en av trädgårdsarkitektföreningens ursprungliga 
medlemmar. 18 Experimentalfältet i Uppsala blev 

18. Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter bildades 



Enoch Cederpalm - tänkte på lönsamheten och forsökte 
odla silkemaskar. 

senare Stadsträdgården. Den utökades och för
ändrades av Enoch Cederpalm 1909 (Nolin 
1999:334). 

Cederpalm fortsatte att utveckla SJ :s växtför
sök vilket han beskrev när han presenterade SJ:s 
planteringsväsende i jubileumsboken 1931. Han 
ansåg att härdighet skulle ställas i främ~ta rum
met och att forsöksverksamheten lett ull att en 
lång rad kulturväxter "funnit roif dste i statsba
nornas planteringar under långt nordligare bredd
grader än vad man tidigare antagit varit möjligt" 
(Cederpalm 1931:356). 

Enoch Cederpalm återkom som skribent 1935 
med en artikel, Statens järnvägar som pionjär for 
trädgårdsodlingen i HyllningsskriJ! for Carl _G. 
Dahl. Cederpalm gjorde här det mtressanta ull
lägget att kostnaderna for stationsplanteringarna 
mer än väl uppvägdes av avkastningen från den 
odlade jorden. Hur han i detalj räknade redovisa
de han dock inte. Han gjorde däremot tilllägget 
att "De kulturella värdena av denna verksamhet 

1921. 1935 hade den 19 medlemmar. Enoch Cederpalm 
var ordförande och Sven Hermelin sekreterare (Trädgårds
odlingen i Sverige 1935:515). 

torde knappast kunna skattas högt nog". Att Ce
derpalm var stolt över den utmärkelse SJ :s parker 
hade fatt vid den internationella utställningen av 
trädgårdskonst i London 1928, lyser också ige
nom. Han citerar samma Londonkorrespondent 
både 19 31 och 19 3 5; som säger att det låg "nå
got glädjande och löftesrikt i detta systematiska 
arbete for naturskydd och naturglädje" (Ceder
palm 1931:362 och 1935:325). 

. . . vad som framförallt uppmärksammades på 

trädgårdsutställningen i London, var trädgårdarna 

vid de svenska järnvägsstationerna . . . Sverige ger 

här ett gott föredöme, huru vi också i Holland 

vid många stationer kunde skapa harmoni mellan 

byggnader och omgivning (ur den holländska tid

skriften Buiten, i samband med den internationella 

trädgårdsutställningen i London, 1928). 

Enoch Cederpalm fortsatte att verka som SJ :s 
trädgårdsdirektör till sin död i mars 1938. Han 
efterträddes då av Gösta Reuterswärd (1892-
1980). 

Planteringsväsendets organisation 

Planteringsväsendet var redan från begynnelsen 
en viktig och omfattande verksamhet. Systemet 
kom också att byggas upp med samma militära 
förebilder och organisationsmetoder som övrig 
järnvägsverksamhet. Man skapade _en. av träd
gårdsdirektören centralstyrd organ1sauon med 
klar befälsordning från trädgårdsdirektören och 
neråt. Under trädgårdsdirektören arbetade di
striktträdgårdsmästare. De ansvararade for pro
duktionen av de växter som levererades till plan
teringarna och hade även ansvar for tillsynen av 
planteringsarbetena inom distriktet. Vid större 
planteringsarbeten användes även personal från 
banmästaravdelningarna som tillsammans med 
trädgårdsbiträden från depåerna utförde plante
ringarna (Sundius 1906). 

Merparten av de växter som behövdes drogs 
upp vid egna plantskolor. Eneroth tog ini~ia
tiv till de tre första skolorna for uppdragnmg 
av träd, buskar och örtartade växter. De första 
anlades i Alingsås, Liljeholmen och Uppsala. 
Efterhand ökade behovet av växter och varje 
distrikt skulle ha egen växtdepå. Hässleholm, 
Kristinehamn och Östersund tillkom. Uppsa
ladepån flyttades till Sala och sedan till Värtan. 
Utrymmena vid Liljeholmen hade blivit otill
räckliga och plantskolan for första distriktet 
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förlades i Okna men kom efter några år att flyt
tas till Aneby. Då distriktsindelningen ändra
des 1898 flyttades växthuset i Liljeholmen till 
Värtan. 1901 anlades plantskola i Boden som 
dock kom att flyttas till Hednoret redan 1903 
(ibid). 

Växtdepå avser en komplett anläggning för 
odling, hantering, lagring och distribution av 
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växter och kan som Sundius förklarar omfatta 
växthus, drivbänkar och plantskola och far man 
anta även lagrings- och uppställningsplatser och 
arbetsytor i lämplig anslutning till lastplatser och 
spårområden. 

1939 fanns det fem växtdepåer vid SJ. Värtan, 
Alingsås, Hässleholm, Östersund och Boden. 
Från de privata järnvägsbolagen tillfördes växt-

Ovan. Utställning 
av trädgårdar och 
parker i Luleå 
1935. 

Växthusanlägg
ningen i Värtan 
några år efter 
flytten . Hade det 
praktiska forddar 
med en växtdepå 
nära hamnen? 
Hur mycket växt
material kom den 
vägen? 



PÅ ÖSTERÅS 

E n av vårt lands mo4ernaste 
växtdepåer håller på att 

uppföras i det natursköna ös
terås i Ångermanland. SJ har 
som bekant i produktivitets
befrämjande syfte dr agit in de
påerna i Boden och Östersund 
och slagit samman dem till en 
i österås. Vid SJ-ny tts besök 
där en av de kalJa vårdagar, 
som varit så vanliga i år, hade 
man ännu inte blivit riktigt 
färdig med alla anordningar, 
men blommorna frodades i sina 
drivhusbänkar. Man h ade för 

tillfället, berättade förste träd
gårdsmästare Harald Kellgren, 
110.000 växter i kruka och 
70.000 utan kruka. Andra siff
ror: 1.500 bänkar, av vilka 
1.200 är eluppvärmda, bassäng 
med 30.000 liter tempererat vat
ten, en vattenspridare, som på 
tre timmar bevattnar 1.200 föns
ter med 6 mm och som sköts 
av en man, vilken bara flyttar 
spridarna. Den konstgjorda be
lysningen i växthusen, som 
blir tidsinställd och skall sköta 
sig själv, installeras i höst. 

SJ-nytt 1953. Harald Kellgren som nämns i notisen kom senare att sitta med i SJ-s utredning om planteringsväsen
dets framtid. 

depåerna i Borås (1940) 19 och Åmål (1948). 20 

Värtan lades ner och ersattes med en ny depå i 
Örebro (1951). Av de privata växtdepåerna blev 
Borås kvar till 1962 medan Åmål lades ner re
dan efter några år (19 5 3). Detta skedde efter en 
rationaliseringsutredning som ledde till att även 
Alingsås, Östersund och Boden lades ner. Efter 
Borås nedläggning fanns bara Örebro, Hässle
holm och Österås (utanför Långsele) kvar. De 
norrländska växtdepåerna ersattes av Österås 
1953 (SJ 1962). 

SJ-utredningen (1962) drar åt snaran om 
järnvägens anrika planteringsväsende. Man 
konstaterar med en rad argument och siffror att 
verksamheten är olönsam, otidsenlig och måste 
förändras radikalt. Däremot levererar inte utred
ningen någon egentlig ide om framtiden. Man 
konstaterar att trädgårdsanläggningarna vid SJ 
har gott anseende men att det nu är tid att "tona 
ner" verksamheten och förbehålla mer påkostade 
anläggningar till de ur trafik- och turistsynpunkt 
viktigaste stationerna (ibid.:18-19). 

1967 lades depån i Örebro ner. Depån i Häss
leholm avvecklades efter 97 år från 1 juli 1973, 
som den sista i SJ :s rikstäckande växtdepåsys
tem. Därmed upphörde en drygt 100-årig tra
dition och en kulturepok gick i graven (Pålsson 
2005) .21 

19. Förstatligandet av Borås-Herrljunga järnväg och 
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. 

20. Förstatligandet av Bergslagernas järnvägar, se även av
snittet om de privata järnvägarnas organisation for parker 
och planteringar. 

21. Mikael Pålsson gjorde i sitt examensarbete SJ i Pa
radiset (2005) en god sammanfattning av systemet med 
växtdepåer och plantskolor. 

Mårten Sjöbeck och Enoch Cederpalm 
Under perioden från slutet av 1920-talet och 
fram till tidigt 1950-tal verkade Mårten Sjö
beck (1886--1976) inom SJ. Hans huvudupp
gift var att skildra de svenska landskapen med 
"utgångspunkt från stats banorna'' . Detta var den 
gemensamma underrubriken på dessa häftade 
resehandböcker som då var mycket populära och 
såldes i pressbyråkioskerna. Allmänhetens vetgi
righet var så stor att de flesta fick tryckas i flera 
upplagor. Från 1937 till sin pensionering 1953 
innehade Mårten Sjöbeck en specialinrättad 
tjänst som byråchef vid Järnvägsstyrelsen med 
uppgift att skriva landskapsböcker. Han räknas 
idag som en viktig pionjär inom markhistoria 
och kulturlandskapsforskning. 

Mårten Sjöbecks landskapsböcker handlar i 
liten utsträckning om järnvägar och i stor ut
sträckning om landskapet och dess historiska 
utveckling. Sjöbecks uppgift var inte heller att 
förmedla information om järnvägsanläggning
en. Snarare utgör järnvägen Sjöbecks utsikts
punkt. 1938 gav SJ ut Inlandsbanan Natur och 
Bebyggelse. Skriften bygger på Mårten Sjöbecks 
inventeringar och bilder från sommaren 1937, 
samma år som Inlandsbanan var färdigbyggd och 
invigdes. I skriften finns några referenser i text 
och bild till trädgårdar och parker som bör vara 
ritade under slutet av Enoch Cederpalms verk
samhetsperiod. 

Var vi har Sjöbeck behöver inte tvekas om. 
Han inleder framställningen med att konstatera: 
'1nlandsbanan utgör ett nationellt syftande pion

järforetag i kulturutvecklingens tjänst och bör be
dömas som ett sådant" (Sjöbeck 1938: 7). Sjöbecks 
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SJ-nytt på 1950-talet. 

omdöme ger också 
en sammanfattande 
beskrivning av vad 
som menades med 
begreppet "kultur
bana'' som användes 
vid denna tid. Han 
fortsätter sedan ge
nom att i två bild
texter lämna kom
mentarer till det 
som uppenbarligen 
hör till planterings
väsendets verksam
hetsfält. 

Det blommar 1 Örebro 
En av SJ :s s törsta växtdepåer och den därtill kans ke moder

naste ligger strax utanför Örebro Södra på linjen mol Svarlå. 

Den har funnits där sedan 19-18 och sedan växldep n vid Värtan 

lades ned har Örebro-anläggningen vuxit i snabb takt. Nu har 

man 5 växthus och ett stort förbindningshus med expedition, 

som bl a härbärgerar förste trädgårdsmästare P A Lindber g, 

manskaps rum, förrådsrum och arbets rum. Hela depå n omfattar 

inte mindre iin -10.000 m' och ett 10-tal man hjälps åt att sända 

ut bl a ca 100.000 krukväxter och förse hela förs ta och åttonde 

dis trikten med blommor av allehanda slag. Redan nu finns 520 

eldrivbänkar och antalet skall ökas inom de n närmas te t iden. 

300 kallbänksfönsler har man också och plantskolan skall ut

vidgas så man hop1>as snart kunna ,,ara helt sjäh•försörjande. 

Sjöbecks perspek
tiv är breda. Här 
råder ingen tvekan 
om god planering 
är en förutsättning 
för både tekniken 
och livet omkring 
och inte minst att 
natur och kultur 
hänger ihop. 

l)f!i 1Jar full ru~clr i v<i.t·ftl epå11 niir SJ-11yll lui lsade pU. över" ( 
pad :ar /Je/ge Obbcl od1 G111uwr Erihss1Jn beyon ior . l/arry 
1-:,U.-.-.so11 l er i lmpp m ed .-.o(e,i oclt 1 trätl!]U.rtl s m P .4 Lin<lb t. rg 

beumlra r el/ pral.l t!.r r mplflr ,w f i ko11frå<fol . I umlre raden a rbeta r 

Gösta Reuterswärd 
- guldålder och 
rationaliseringar 

Den svenska mo
dellen, folkhems
bygge och välfärds
år inbegriper den 
svenska prnvägen 
på ett självklart sätt. 
Begreppet "hela fol-
kets järnväg" tillkom som en reklamslogan under 
sent 1930-tal (Andersson-Skog, Ottosson 1999). 
Det är först då som järnvägen också blir hela fol
kets järnväg och en av grundbultarna i den svens
ka modellen paradoxalt nog under ett kvartssekel 
av omfattande nedläggningar av det förstatligade 
nätet. Det är först från slutet av 1930-talet som 
järnvägssystemet har fått förutsättningarna att 
bli "hela folkets järnväg". Denna reklamslogans 
tillkomst sammanfaller också i stort med Gösta 
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Reuterswärds tillträde som trädgårdsdirektör. 
Järnvägssystemets passform i folkhemmet är 
från början mer ideologisk än fysisk. Järnvägens 
placering i staden och dess arkitektur reflekterar 
knappast tiden och tidsandan. Den anpassning 
som sker gäller i stort järnvägens utemiljö. "Hela 
folkets järnväg" kommer också under de följande 
decennierna (1938-1960) att utformas i enlig
het med Reuterswärds gestaltningsmässiga ideer. 
Den tid som följer, som i vissa sammanhang kal-



las rekordåren, är en kort period (1945-1974) 
av extrem tillväxt och förändrar på en rad sätt 
förutsättningarna för järnvägen form och fysiska 
organisation. 22 

Gösta Reuterswärd tillträdde sin post som 
trädgårdsdirektör ett drygt år före andra världs
kriget. Han satt sedan kvar till årsskiftet 1960/ 61 
och var 68 år när han lämnade uppdraget. Reu
terswärd hade både under och efter sin verksam
hetsperiod vid SJ en stark position som folkbil
dare och var en "uppskattad föredragshållare 
på temat människor och växter" (Gustavsson 
200lb:37). Han var med dagens språkbruk en 
"trädgårdsprofil". Han fick också uppleva en rätt 
paradoxal och abrupt skillnad från start till mål. 
Planteringsväsendet framstod fortfarande under 
kriget och strax efter som en väletablerad och 
inte särskilt ifrågasatt verksamhet. Gösta Reu
terswärd hann också med att genomföra större 
eller mindre förändringar vid 2 000 av landets 
3 000 stationsplanteringar ( Gustavsson 2001). 
Det skedde i huvudsak fram till 1950 (SJ 1962) 
Världskrigets isolering och allmän mobilisering 
bidrog säkerligen också till att Reuterswärd kun-

22. Tillväxtperiodens slut markeras av oljekris och kris i 
basindustrierna Qörnmark Ramberg 2004) . 

de fortsätta sitt projekt tämligen ostörd. Nytto
odlingen behövdes ju i folkhushållet även under 
kriget. Under Reuterswärds första år ökade ock
så utplanteringen av perenner med det dubbla 
(ibid). 1943 planterade man ut 82 000 perenna 
och 319 000 ettåriga växter. Efter kriget började 
dock saker att hända ganska snabbt och SJ drab
bades av ekonomiska problem med åtföljande 
krav på rationaliseringar. Utplanterandet av 
växter verkar dock ha fortsatt öka under Reuter
swärd och 1952 gavs direktiv att produktionen 
av ett- och tvååriga krukodlade rabattväxter 
skulle minskas från 450 000 till 325 000. Ni
vån verkar därefter ha varit relativt konstant. I 
trädgårdsutredningens nulägesbeskrivning 1962 
ser man dock att utplanteringen av perenner har 
minskat till 19 000 i antal. 

Hos Gösta Reuterswärd verkar den tidigare 
upplysningsandan ha smält samman med folk
hemmet och dess folkbildningsideal. Han var 
"okrönt blomsterkung" ( Gustavsson 2001: 16) 
med många vänner och tillskyndare både inom 
och utom järnvägen. Att bokstavligen dränka 
järnvägssystemet i blomsterprakt kunde dock 
inte i längden vara en lösning på SJ :s ekonomiska 
men också redan då strukturella problem. Man 

'Järnvägens anläggningar bliva i ödemarker genom planeringen och ordningen ofta forebildliga for den fortsatta ut
vecklingen. God planläggning från början blir ett viktigt järnvägstekniskt som allmänt socialt problem. -Lappland 
Avavikens järnvägsstation på sträckan Sorsele-Arvidsjaur" (Sjöbeck 1938:12). 
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"Parkomgivningen har gestaltats av Inlandsbanan på grundvalen av den till platsen knutna växtligheten. Den åda
galägger, att Lapplands självvuxna flora icke är okänslig for humanisering. Stolpboden, ett vackert inslag, kvarstår 
sedan tiden fore järnvägsbyggnaden. Bevarandet utgör en forebildlig gärning. - Storumans järnvägstation" (Sjöbeck 
1938:13). 

uppmärksammade problemet med överblivna 
ytor och det sägs i en utredning från 1962 att "SJ 
äger på flera platser mark, som ej torde erfordras 
nu eller i framtiden" (SJ 1962: 16). Rationalise
ringar låg i tiden och var tillsammans med krav 
på ökad effektivitet huvudkravet i trädgårds
utredningen (SJ 1962). Man kommer fram till 
att det är en verksamhet som bör tonas ner. Per
sonalen hade också, allt eftersom olika rationali
seringar genomförts, fatt allt fler arbetsuppgifter. 
Att sköta planteringar och hålla snyggt i rabatter 
uppfattades mot slutet som en börda. När plan
teringsväsendet till slut avskaffades 1972/73 drog 
många en lättnadens suck. 23 Planteringsväsendet 
uppfattades av många som otidsenligt, en kvar
leva från en svunnen tid, något som inte hade 

23. Börje Thoursie, civilingenjör och chef inom SJ, eld
själ bakom Sveriges Järnvägsmuseum och med personliga 
minnen av Gösta Reucerswärds framfart. Bland annat då 
en stins i Storvik hade utformat en plantering efter eget 
huvud. Reuterswärd beordrade omedelbar borttagning av 
denna "kattgrav". Thoursie menade också att trädgårds
verksamheten hade blivit för mycket i en allt mer rationa
liserad verksamhet. 
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med det moderna att göra. Dess försvinnande är 
logiskt sett mot den bakgrunden. 

Samhällsförändring och nedgång 
Under 1960- och 70-talen expanderar bilismen. 
Den plats stationen tidigare tagit behövs i många 
fall till en ökande biltrafik. Järnvägen far maka 
på sig och det är många som tvivlar på järnvägen 
som transportide. SJ:s generaldirektör Erik Up
mark skrev 1967: 

SJ hoppas därmed öka förståelsen för företagets 

genomgripande omdaning till etc transportföretag 

med mera specialiserade men icke desto mindre 

fortfarande väsentliga uppgifter inte blott i dagens 

utan också i ett än mer utvecklat bil- och flygsam
hälle. 24 

Arvet efter planteringsväsendet 
Den yttre järnvägsmiljö, vars efterlämningar 
och avtryck vi idag försöker förstå och tolka var 

24. Vad pågår och planeras inom SJ? En information av Sfs 
styrelse om rationaliserings- och utvecklingsarbetet. Utgiven i 
augusti 1967. 



alltså i över ett sekel en självklar del av järnvägs
organisationen, till gagn och glädje för dess an
ställda såväl som för resenärer och medborgarna 
i allmänhet. Här spreds kultur och hög moral 
enligt tidens statsidealistiska anda i noga regle
rade former. 25 

Vad hände då med detta genomtänkta system 
och varför försvann den med så paradoxalt få 
efterlämnade spår? Förutom att utemiljön har 
en biologisk livscykel är den också påtagligt in
stabil av andra skäl, i synnerhet i en teknisk pro
duktionsmiljö, vilket järnvägen liksom andra 
industriella miljöer är. Produktionsmiljön un
derställs aldrig någon estetisk bedömning när 
nya tekniska krav tillkommer. Den arkitekto
niska möjligheten finns när miljön etableras, 
i långt mindre grad senare när arkitekten inte 
finns till hands eller helt enkelt inte tillfrågas. 

Teknikförändringar och skiften är den vikti
gaste men också långsammast verkande föränd
ringskraften. De bakomliggande ideerna som 
bottnade i det borgerliga samhällets bildnings
och kultursyn blev också problem som förstärk
tes över tiden. Planteringsväsendets och dess 
trädgårdsdirektörers sociala, fostrande hållning 
har dålig passform mot samhällsutvecklingen 

25. Med ändamål att förverkliga statens ide (NE) . 

i stort där statsidealismen försvagas starkt efter 
1900 (Aronsson 1999). 

Planteringsväsendet nämns knappast i arbe
tarrörelsens historieskrivning. Det är banvaktar
socialismen och järnvägsfolkets tidiga fackliga 
medvetenhet som skildras. I Svenska Järnvägs
mannaförbundets tidskrift Sign,alen, förekom
mer fa referenser till planteringsväsendet under 
Reuterswärds period som trädgårdsdirektör.26 

I de illustrerade årskrönikorna under 40-talet 
skildrades fortfarande planteringsväsendet med 
inslag av den idealistiska folkuppfostran som 
också präglar mycket av Gösta Reuterswärds 
författarskap i övrigt. Man kan tänka sig att for
muleringen "blomsterrikedom vid godsmagasi
net bidrager till trivsel i arbetet" (se illustration 
ovan) tillsammans med en bild (sid. 125) på en 
man som kör en handskottkärra snarast fung
erade som provokation än som reklam för vackra 
planteringar i arbetsmiljön. 

Under senare delen av 1940-talet och 50-talet 
började både verklighet och ideal att förändras 
i rask takt och skildringarna av planteringsvä
sendets personal och Gösta Reuterswärd själv i 
SJ-nytt (SJ:s officiella tidning) är sporadiska, de 
trängs med skildringar av ny spännande järn
vägsteknik och andra tecken på mer materiella 
livsmål, även för järnvägsmän och deras famil
jer. 27 Att titta på tåg och sitta i en fin park hör 
1800-talet till, nu ska man ha en ny Volvo PV 
och åka på semester. Planteringsväsendet bär 
med sig gamla och föråldrade ideal långt in i 
folkhemsbygget och det expanderande bilsam
hällets tid. 

Planteringsväsendets försvinnande kan dock 
inte bara hänföras till perioden efter 1945 med 
bilismens expansion och järnvägens bristande 
lönsamhet. Det finns också en mer långsamt ver
kande process som hade grundlagts redan under 
1910-talet då grunden för fria personalbostäder 
och andra naturaförmåner ändrades. Därefter 
följde beslutet att ta bort tjänstebostadssystemet 
1920 (Pålsson 2005, Varenius 1931). Fritidsför
bund, frikort och semesteranläggningar har dock 
funnits kvar under lång tid som en grund för 

26. Genomgång av årgångar 1940 till början av 1970-
talet. 

27. SJ-nytt nr 5 1945 skriven på danska (!) om de svenska 
järnvägarnas planteringar och 6-7 1957 om Gösta Reu
terswärd själv samt ett antal mindre artiklar om verksam
heten på olika plantskolor/depåer. 
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järnvägsfolkets kollektiva identitet och ställning 
i det svenska samhället. 

Förutom det generella ansvaret att tillvarata 
historien och dokumentera den väcker också 
planteringsväsendet och järnvägens tidigare roll 
andra frågor. Är detta tämligen bortglömda plan
teringsväsende användbart i den moderna järn
vägens omvandling och förnyelse? På vilka sätt 
kan man återbruka en sådan tradition och har 
den något att tillföra järnvägens varumärke? Frå
gan känns också högaktuell i det nya Trafikverket 
där nya yrkeskulturer och kanske så småningom 
en gemensam verkskultur växer fram. 

Under skrivandet har också ett antal andra 
frågor dykt upp som av tids- och utrymmesskäl 
fatt lov att förbli obesvarade. Till exempel vilka 
kopplingar som fanns mellan Samfundet för hem
bygdsvård, vägbyrån (landskapsbyrån) och SJ :s 
planteringsväsende? Vilka yrkesmässiga kontakter 
fanns däremellan? Vilka kopplingar fanns mellan 
Svenska Turistföreningen och SJ:s fritidsförbund. 
Överströmningen av järnvägsfolk till koloni
trädgårdsrörelsen är också en intressant fråga, 
liksom det faktum att många SJ-trädgårdsskolade 
personer gick över till arbeten i kommunal park
förvaltning och andra "gröna jobb" efter 1973. 
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Gunnar Sandin 

Järnvägen som aldrig kom 

År 1855 kunde östärntingarna åka tåg utan att 
bege sig alltför långt ut i världen, för det året 
infördes såväl ångdrift som passagerartrafik på 
den 1849 öppnade järnvägen mellan Fryksta 
vid Frykens sydände och Lyckan vid Klarälvens 
segelbara del. Långt viktigare än persontranspor
terna var dock godstrafiken. Liksom de flesta 
andra av den tidens småbanor byggdes denna för 
att frakta gods mellan två vattenleder och erbjöd 
en viss ersättning för den länge diskuterade men 
aldrig förverkligade kanaliseringen av Norsälven 
ner till Vänern. När banan mellan Fryksta och 
Lyckan år 1871 lades ner, var det för att ersät
tas med den då färdigställda sträckan Karlstad
Arvika av nordvästra stambanan, som förseddes 
med ett bispår från Kils nedre station till Fryksta 
för att där uppta frykenfrakterna. På Frykensjö
arnas cirka 8 mil långa vattenled fanns en livlig 
trafik ombesörjd av ångbåtar. För den tiden och i 
jämförelse med andra socknar med motsvarande 
inlandsläge hade Östra Ämtervik sin transport
fråga rätt väl ordnad. 

1876 öppnades trafiken på en järnväg, som 
passerade endast 9 kilometer fagelvägen från 
sockengränsen i söder, "Stora Bergslagsbanan", 
BJ. Stationerna i Kil och Deje låg dock såpass 
avlägsna, att deras tillkomst inte betydde något 
förbättrat transportläge för Östra Ämterviks del. 
År 1904 blev det en smula bättre i och med att 
den smalspåriga järnvägen mellan Karlstad och 
Munkfors öppnades. Vattenledernas begräns
ningar hade blivit alltmer uppenbara, och man 
hade nu börjat bygga järnvägar längs med dem, 
direkt konkurrerande med båttrafiken. Olsäters 
station, omkring två mil öster om socknens hu
vudbygd, blev nu den punkt där östärntingarna 
påbörjade sina järnvägsresor till Karlstad. 1913 
kom järnvägen ännu närmare, eftersom Fryks
dalsbanan det året öppnades på sin södra del. Nu 
hade man järnvägar på tre sidor, i öster, söder 
och väster. 

Och samtidigt: Ju fler järnvägar, som bygg
des runt omkring, desto värre kändes det nog 
att inte ha någon inom socknens gränser. Det 
fanns starkare skäl än sockenavund för ett sådant 
missnöje. På Fryken fortsatte ångbåtarna att gå, 

men under vintern var förstås den transportle
den stängd. Resorna och frakterna till eller från 
bryggorna kunde också vara tidsödande och be
svärliga, särskilt för dem, som bodde i socknens 
östra del. Landsvägarna var ännu dåliga. Sakna
den av en järnväg kändes också på annat sätt: 
Vid en järnväg hade industrier lättare att uppstå 
och överleva, och där fanns stationer, kring vilka 
det kunde växa upp samhällen, som drog till sig 
näringar och bebyggelse och av vilka hela bygden 
kunde dra nytta. 

I Sverige har det byggts uppemot 2 000 mil 
järnväg. Ingen har mig veterligt försökt beräkna 
längden på de obyggda järnvägarna, de som varit 
påtänkta men aldrig blivit förverkligade. Antag
ligen skulle deras sammanlagda längd bli minst 
lika lång som de byggdas. Bara i Fryksdalen kan 
man räkna upp åtskilliga planerade men aldrig 
utförda järnvägsföretag, av vilka en del kommer 
att beröras nedan. Att Östra Ämtervik förblivit 
utan järnväg, trots att man vid flera tillfällen mer 
eller mindre allvarligt diskuterat att bygga en bana 
genom socknen, är således inte något unikt. 

Här följer ett försök till redogörelse för dessa 
banprojekt, "järnvägen som aldrig kom". Jag vet 
med mig, att det kunde finnas åtskilligt att tilläg
ga på många punkter, och det reses flera frågor, 
som inte f'ar något svar. Arkiven innehåller säkert 
en hel del, som blivit oupptäckt denna gång. 

N ordvästra stambanan 

Det första järnvägsprojektet som berörde Östra 
Ämtervik var också det vidlyftigaste. Om det 
hade förverkligats, hade man genom kommunen 
fatt Värmlands viktigaste järnväg, Nordvästra 
stambanan. Passagerarna på snälltågen mellan 
Stockholm och Oslo skulle ha sett Gårdsjön och 
kanske även församlingens kyrka skymta förbi. 
Det är nu över 150 år sen dessa planer diskute
rades, och därmed föga underligt, att de fallit i 
glömska. Tyvärr har heller inte de skriftliga käl
lorna visat sig särskilt givande. 

Den princip man följde vid utbyggandet av 
landets järnvägsnät var, att staten skulle bygga 
( och bekosta) en stomme av stam banor, medan 
man överlät åt privata och lokala intressen att 
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fylla i de vida luckorna dem emellan. När man 
hade förbundit huvudstaden med Göteborg och 
Malmö var det mot slutet av 1850-talet dags 
att diskutera sträckningen av den järnväg, som 
skulle förena Stockholm och statsbanenätet med 
Värmland och, framför allt, med Kristiania, hu
vudstad i unionspartnern Norge. 1855 års järn
vägskommitte, som hade att utreda saken, tycks 
utan större diskussioner ha fastnat för det redan 
tidigare existerande förslaget att dra Nordvästra 
stambanan över Karlstad och Arvika. Eftersom 
stambanebygget var en stor ekonomisk fråga, 
ville man dock utreda det grundligt. Fördenskull 
utsände man till hushållningssällskapen - de 
viktigaste länsorganen med bredare förankring 
före landstingens tillkomst - en enkät, som syf
tade till en bred kartläggning av befolkningen, 
näringslivet och transportbehoven. Svaren skulle 
lägga en del av grunden till en rekommendation 
om lämpligaste bansträckning. Andra faktorer, 
som bestämde var järnvägen skulle gå, var givet
vis de teknisktekonomiska, det vill säga var den 
kunde byggas till rimlig kostnad. 

I början av augusti 1858 kallades hushåll
ningssällskapets medlemmar till det möte, där 
man skulle delge järnvägskommitten sina syn
punkter. Som det var känt att kommitten var 
inne på tanken med en stambanesträckning ge
nom länets södra del, rustade sig de, som ville ha 
banan dragen längre norrut, inför mötet. Livligt 
besökta sammankomster tycks ha hållits både i 
Filipstad och Sunne. Till sammanträffandet med 
järnvägskommitten kom visserligen bara ett fyr
tiotal av sällskapets över trehundra ledamöter, 
men av de närvarande var inte mindre än tretton 
från Fryksdalen. 

Först skulle dock hushållningssällskapet hålla 
ett eget sammanträde, den 17 september. Debat
ten i järnvägsfrågan blev lång och intensiv. Utfor
mandet av svaren på järnvägskommittens frågor 
om befolkning och näringsliv tog dock inte så 
mycket av tiden, för fryksdalingarna skyndade 
flera gånger på med anmärkningar om att man 
"i första hand hade kommit hit för att diskutera 
var banan skulle gå". Hur ville då fryksdalingarna 
och deras bundsförvanter ha den? Jo, de föreslog, 
att den från Kristinehamn skulle vika av mot 
nordväst, passera Norum och Molkom, "öfver 
Clarelfven och på sidan af Dömle, genom Östra 
Emtervik, öfver Fryken vid Sunne, förbi Högfors 
och öfver Norska gränsen vid Mitandersfors". 
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Det kan idag verka förvånande att man kunde 
tänka sig att dra stambanan vid sidan av Karlstad 
och länets rikaste jordbruksbygd. Men dels var 
den tidens Karlstad en tämligen obetydlig stad, 
dels var det en princip för den tidens stambane
byggande att undvika de existerande transport
lederna och huvudbygderna och i stället bryta ny 
bygd. Vänersocknarna hade ju sin transportled i 
sjön. Och det var godstransporterna, inte person
trafiken, som banorna i första hand byggdes för. I 
mellersta och västra Värmland fanns fortfarande 
många järnbruk, som ville ha bättre och billigare 
transporter av tackjärn och andra förnödenheter, 
medan gruvorna och hyttorna i Bergslagen be
hövde träkol västerifrån. Därmed var alliansen 
mellan fryksdals- och bergslagsintressen given. 

De argument, som anfördes för en nordligare 
stambanesträckning, rörde i stor utsträckning 
brukens transportbehov. Man hävdade dock na
turligtvis, att man inte talade för sina egna eller 
hemtraktens intressen, utan såg till provinsens 
och rikets bästa. Ett trumfkort hade man då i att 
det norra alternativet sannolikt skulle bli billigare, 
dels därför att det skulle bli kortare, 1 dels därför, 
att terrängen skulle vara jämnare. Det är också 
riktigt, att de, som stakade den södra sträckning
en, stötte på betydande problem i den kuperade 
trakten mellan Frykerud och Arvika. Bland andra 
skäl som anfördes var den stora tillgången på od
lingsbar jord i Fryksdalen och att Fryken låg isfri 
så mycket längre än Glafsfjorden. För det södra 
alternativet ansågs tala att det kom i kontakt med 
såväl Fryken som Glafsfjorden, att det passerade 
genom tättbefolkade bygder medan det norra al
ternativet åtminstone på avsnittet mellan Sunne 
och riksgränsen gick genom närmast folktomma 
skogar, samt att det anslöt till residensstaden. 

Den som livligast förfäktade det norra alterna
tivet och Fryksdalens intressen var en major Wi
kander. Han hade dock åtskilliga medhjälpare, 
inte minst i flera brukspatroner. På hans sida 
fanns också kyrkoherden i Sunne, Anders Fryxell, 
som vid denna tid mestadels vistades i Stockholm 
för sitt historiska författarskaps skull, men som 
nu av Fryksdalens allmoge hade utsetts att före
träda dess intressen i järnvägsfrågan, vilket han 
också av protokollen att döma gjorde med stor 
kraft. Där fanns också två östemtingar. Den ene 
1. Om hur mycket kortare tvistade man. Det är uppen
bart, att ingen hade gjort någon ordentlig mätning innan 
diskussionen ägde rum. 



Kartaforf 

var Erik GustafLagerlöf, som tydligen inte gjorde 
några inlägg i debatterna, men som naturligtvis 
följde Wikander vid röstningar och reservationer. 
Det gjorde också Nils Andersson i Bävik, dåför
tiden riksdagsman. Nya Wermlands-Tidningen 
(som naturligtvis företrädde karlstadsintressena 
och argumenterade för den södra sträckningen) 
gjorde sig i sitt referat litet lustig över Nils An
dersson, som alltid nöjde sig med att "instämma'' 
i vad hans mera talföre riksdagskollega och me
ningsfrände Olof Olsson i Högåsen hade att säga. 
Hans självständigaste bidrag till debatten tycks ha 
varit att understryka, att riksdagen inte hade bun
dit sig vid det södra alternativet, något som flera 
talesmän för detta ville låta påskina. 

BYGGDA OCH VISSA PLANERADE 
JÄRNVÄGAR I CENTRALA VÄRML~ND 

Slutet på den långa debatten blev, att hushåll
ningssällskapet enhälligt uttalade sig för att också 
den av Nikander föreslagna bansträckningen 
skulle undersökas. Wikander var emellertid inte 
nöjd: Han ville att sällskapet klart skulle uttala 
sig till förmån för linjen Norum-Sunne. Den 
voteringen förlorade dock filipstadsintressena 
och fryksdalingarna med 19 röster mot 30. Inte 
heller gick man med på att tillsätta en särskild 
kommitte med uppgift att bevaka frågan. 

Två dagar senare sammanträdde man på nytt, 
denna gång för att delge den statliga järnvägs
kommitten sina synpunkter. Nu varade debatten 
i sex timmar, samma talare var i elden och sam
ma argument vädrades. Något nytt var dock, att 
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Eftersom artikeln skildrar järnvägen som aldrig kom har vi valt att delvis illustrera med bilder från orter och annat 
som ändå anknyter till innehållet. Här grustäkten vid Öjervik i samband med bygget av Kil-Fryksdalens järnväg 
cirka 1910 och det var manuellt arbete som gällde och spadbladen var modell större! NS. 

riksdagsman Olsson föreslog en kompromiss -
nämligen att stambanan skulle korsa Fryken vid 
Nilsby. Vilket intryck järnvägskommitten tog av 
argumenten är okänt, men man gick dock med 
på att låta undersöka en sträckning över Sunne. 

När denna undersökning ägde rum framgår 
inte klart av det material jag haft att tillgå, men 
man kan indirekt utläsa, att den verkställdes 
samma höst, alltså 1858. Det blev ingen regel
rätt stakning, utan endast en okulär besiktning. 
Vilken linje i terrängen man följde är okänt. 
Knapphändigt står i kommittens rapport, att 
man gick "förbi Norums och Mölnbacka bruk, 
norr om sjön Wisten, samt vidare öfver sundet 
mellan öfre och nedre Fryken vid Sunne, förbi 
Gräsmarks kyrka, utefter sjön Kymen till Mi
tandersforss på riksgränsen" . Wikander och de 
andra fryksdalingarna hade tänkt sig att banan 
skulle gå söder om Visten och därmed passera 
genom hela Östra Ärntervik. Av någon anled
ning undersöktes alltså en linje norr om sjön, 
som bara berörde socknens norra del. Ovisst är 
om man följde nuvarande landsvägen ner till 
Södra Ås för att sedan vika norrut, eller om man 
tog vägen förbi Gårdsjö bruk, följde Gårdsjöns 
västra strand och kom ner på slätten vid Rådom. 
På något tredje sätt kan man inte gärna ha pas-
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serat de stora höjderna öster om Mårbacka. Un
dersökningen företogs för övrigt av en kapten 
Gestrin. 

Kommitten kunde inte rekommendera denna 
stambanesträckning. Jämfört med Karlstads
linjen var terrängen visserligen hygglig på den 
svenska sidan, men den var desto värre på den 
norska. En norsk undersökning hade visat, att 
det på sträckan Mitandersfors-Kongsvinger 
skulle krävas stigningar på upp till 1 :60, något 
som man ogärna gav sig in på när det gällde 
stambanor. 2 Man ansåg, att det var nödvändigt 
att komma i kontakt med Glafsfjordens segelled, 
och man menade, att en bana genom mellersta 
Värmland ändå på något sätt måste knytas sam
man med Karlstad, vilket skulle betyda en extra 
kostnad for staten. 

2. Någon ansåg, att den norska scakningen var illa gjord 
och att terrängsvårigheterna överdrivits. De scakningar 
som företogs omkring 25 år senare för en järnväg mellan 
Kristiania och Mora, vilken följde en delvis sammanfal
lande linje mellan Kongsvinger och gränsen, visade emel
lertid att terrängen där verkligen var besvärlig. Uppen
bare var dock även, att norrmännen inre ville ha någon 
ändring av det ursprungliga förslaget. Så hade Vingers 
kommun beslutat om ekonomiske bidrag till banan un
der förutsättning att den följde den mera tättbebyggda 
dalgången ner mot Magnor. 



Därmed tycks saken ha varit avgjord och Sunne
linjen utdömd. I sin proposition 1862 följde re
geringen kommittens förslag. Enstaka protester 
höjdes visserligen i statsutskottet och i stånden, 
men fryksdalingarna koncentrerade sig nu på ett 
annat förslag. Egentligen återstod den stora stri
den om stambanans dragning genom Värmland. 
På grund av den lokala oenigheten ( och bristande 
ekonomiska resurser) hade riksdagen tills vidare 
endast bestämt om sträckningarna öster om 
Kristinehamn och väster om Arvika. Mot "Carl
stadslinien" uppställdes nu "Nilsbylinjen'', det vill 
säga den som Olof Olsson i Högåsen hade före
slagit 1858. Debatten blev lang och hård, såväl i 
riksdagen som utom, och den avsatte en mängd 
pamfletter och tidningsinlägg. För Nilsbylinjen 
agerade samma intressen som hade kämpat för 
"Sunnelinjen", alltså fryksdalingar och brukspa
troner från östra Värmland. Att östämtingarna 
föredrog en stambana förbi Nilsby säger sig självt. 
Än en gång kämpade man dock förgäves, trots att 
man bland annat åstadkom majoritet för sin sak i 
Värmlands landsting och riksdagens borgarstånd. 
År 186 5 beslöts att nordvästra stam banan skulle ta 
vägen genom Karlstad. 

188 5 års funderingar 
När planerna på en fryksdalsbana diskuterades 
1896, påpekade någon, att flera olika järnvägs
förslag varit aktuella i Fryksdalen under de före-

gående årtiondena. Något mera avancerat sta
dium tycks de dock inte ha nått. När Bergslags
banan som nämnts byggdes genom Värmland på 
1870-talet var den faktiska linjen (naturligtvis) 
endast en av många undersökta och diskuterade, 
men på sträckan Deje-Kil tycks det inte ha varit 
någon debatt om sträckningen. 

På 1870-talet uppstod tanken att skapa en 
transportväg ut till havet för norra Dalarnas stora 
skogstillgångar. Vad som först var tänkt som en 
bana mellan Söderhamn och Röros förverkliga
des långt senare som en järnväg mellan Mora 
och Persberg genom en lång serie dryftade och 
förkastade projekt. 

Ett av dessa berörde Fryksdalen. 1885 var det 
meningen att banan från Mora skulle få sin södra 
ändpunkt i Karlstad. Men nu vaknade intresset 
även i Arvika. Var inte den orten en ännu lämp
ligare slutpunkt? Eftersom en sådan bana skulle 
passera såväl Sunne som Mangskog tog arvika
intressena initiativet till att järnvägskommitteer 
bildades även på dessa orter. 

Sunnekommitten, som utsågs vid ett möte i 
september 1885, och som fick häradshövdingen 
Rudebäck till ordförande, kände sig dock inte 
helt beroende av Arvika. Om Morajärnvägens 
initiativtagare trots allt föredrog Karlstad som 
slutstation, skulle sunnekommitten verka för 
att också en sådan bana på något sätt drogs via 
Fryksdalen. Mer än funderingar blev inte detta, 

Sunne på Kil-Fryksdalens järnväg som invigdes 1913 var en bana som kunde få, kontakt med de planerade järnvä
garna. Både rallare och finklädda personer ur allmänheten står uppställda, troligen vid invigningen av stationen. NS. 
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för den enda banlinje, som undersöktes, var den 
från Norra Råda förbi Sunne till Arvika. Nå, den 
kontakt, som Rudebäck tog med dalaintressena, 
ledde ingen vart. Dessa arbetade hårt för järn
vägen till Karlstad och ville inte veta av några 
alternativ. Fryksdalen fick vänta. 

Första slaget om Fryksdalsbanan 
Den 17 november 1896 inkallades i Sunne en 
extra kommunalstämma att behandla den "se
dan länge diskuterade järnvägsfrågan". Frågan 
om en kanalisering av Norsälven var under ut
redning, nu som tidigare. Kanske tvivlade några 
på att kanalen skulle bli av, eller föredrog de en 
järnväg. Vem som denna gång tog initiativet vet 
jag inte, men häradshövding Rudebäck kom åter 
att spela en ledande roll. 

Den stora stridsfrågan på denna stämma kom 
att bli huruvida man skulle satsa på järnväg eller 
kanal. När man nådde fram till votering visade 
det sig dock, att det övervägande flertalet av de 
närvarande var för järnväg. Mot anslaget till järn
vägsundersökning röstade endast två personer, 
men dessa innehade i gengäld tillsammans 5 908 
fyrk, vilket tyder på, att det var några av socknens 
förmögnaste män, som förespråkade kanalför
bindelse. Stämmans majoritet, med cirka 9 000 
fyrk, beslöt att anslå 500 kronor till en järnvägs
undersökning och utse en järnvägskommitte. 
Inom denna bildade Rudebäck och organisten 
Görling ett arbetsutskott, som dels skulle skaffa 
en expert till en okulärundersökning, dels kon
takta de övriga fryksdalssocknarna för att fa dem 
att utse särskilda delegerade och anslå ytterligare 
medel till undersökningen. 

När denna stora, för hela Fryksdalen gemen
samma järnvägskommitte den 8 januari 1897 
hade sitt första och konstituerande samman
träde var landshövdingen närvarande och fung
erade som mötesordförande. Det visade sig, att 
Fryksände socken hade anslagit 300 kronor till 
en järnvägsundersökning, medan Västra Ämter
vik och Östmark bidrog med 200 respektive 100 
kronor. Lekvattnet ställde 75 kronor till förfo
gande under förutsättning, att undersökningen 
utsträcktes till Torsby. Gräsmark hade svarat, att 
man inte var intresserad, Vitsand svarade inte 
alls, Lysvik skickade delegater men inga pengar. 

Östra Ämtervik gjorde som Lysvik. Skrivelsen 
från järnvägskommitten hade där behandlats på 
en sockenstämma den 3 januari. Efter "en stunds 
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samtal" hade det enligt protokollet framkommit 
som en allmän mening, att både socknens och 
Fryksdalens kommunikationsintressen bäst skul
le tillfredsställas av en kanal till Vänern.3 Några 
pengar till en järnvägsundersökning ville man 
fördenskull inte bidra med. Men man utsåg två 
delegater att bevaka Östra Ämterviks intressen, 
nämligen Nils Berggren i Högberg och hand
lande Tage Schullström, Prästbol. 

Detta, att skicka delegater men inga pengar, var 
kanske inte så välbetänkt. Debatten på kommit
tesammanträdet den 8 januari kom att i hög grad 
gälla den påtänkta järnvägens sträckning. Att om
buden från Västra Ämtervik ville ha den på sin 
sida av sjön var givet, och de ville dessutom, att 
den skulle anknyta till nordvästra stambanan vid 
Fagerås station. Även flertalet sunnerepresentan
ter talade för en dragning väster om Mellanfry
ken. När Schullström begärde en undersökning 
också öster om denna, fick han från flera håll 
höra, att det inte passade sig för östämtingarna 
att komma med några anspråk, när de inte ville 
vara med och betala. Mötet beslöt också, att en 
undersökning skulle verkställas väster om Mel
lanfryken men öster om Ovanfryken. 

Till nästa kommittesammanträde, den 22 ok
tober, förelåg en utredning med en okulärbesikt
ning, som hade företagits av majoren i Väg- och 
vattenbyggnadskåren Öhnell. Nils Berggren, som 
nu var ensam närvarande östämting, krävde ånyo 
en utredning öster om sjön, men fick åter avslag. 
Något fick dock Östra Ämtervik. Rudebeck, som 
tydligen ville gardera sig, nu som 1885, föreslog, 
att man skulle göra ännu en utredning, nämligen 
av en bana Sunne-Olsäter. Flera tyckte, att en 
sådan utredning var onödig, men Rudebeck fick 
sin vilja igenom, helst som det fanns pengar kvar 
av anslagen. Också denna utredning företogs av 
Öhnell, och den låg klar den 11 december 1898. 
Den har inte stått att återfinna, och jag vet därför 
inte vilken väg Ö hnell tänkt sig att banan skulle 
följa, men den naturliga sträckningen är förstås 
den, som okulärbesiktningen för stambanan tro-

3. Man kan undra hur "allmän'' denna mening var. Andra 
uppgifter berättar att flertalet av östämtingarna föredrog 
järnväg framför kanal. En kanal löste ju inte frågan om 
vintertransporterna. Endast de, som hade stora godsmäng
der att frakta, främst virke, föredrog kanalen med dess bil
ligare frakter för tungt och skrymmande gods. Men det var 
denna rikare minoritet som hade makten, och som främst 
gjorde sig hörd i socknen - jämför den ovannämnda om
röstningen i Sunne. 



Författarens skiss lagd över den ekonomiska kartan upprättad 1883-95. 

ligen följde, det vill säga söderut från Sunne till 
As eller direkt åt sydost förbi Gårdsjön. Den blev 
i så fall den andra järnvägslinje, som undersöktes 
genom ÖstraÄmtervik. Det är oklart vilken spår
vidd den tänktes ha, men man kan gissa på 891 
mm:s smalspår. Järnvägen Karlstad-Munkfors 
med denna spårvidd var visserligen inte byggd 
ännu, men väl planerad. Olsätersförslaget föran
ledde tydligen ingen närmare åtgärd. I ett senare 
sammanhang påpekade kommitten, att det abso
lut sett var billigare än en bana mellan Sunne och 

Kil, men att det hade högre anläggningskostnad 
per kilometer samt även på andra sätt var Kilför
slaget underlägset. 

Nu hade man alltså en kommitte och två under
sökta järnvägssträckningar. Någon järnväg blev 
dock inte byggd denna gång. Något nytt järnvägs
möte sammankallades heller inte på cirka tre år. 
När verksamheten kommit igång på nytt angav 
man som orsak till uppehållet dels att kanalfrågan 
var aktuell, dels att fryksdalssocknarna inte hade 
några pengar att bygga en järnväg för. Båda påstå-
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endena är säkert riktiga. En lokaltidning påpekade 
dessutom, att kommittens arbete hämmats av inre 
oenighet. Vari denna bestått är dock okänt. 

Initiativet från Nilsby 

1901 startades den utveckling som ledde till 
att Fryksdalen fick sin järnväg. I mars skrev Jon 
Nilsson i Nilsby till styrelsen för Bergslagernas 
Jernvägs AB för att intressera den för en bibana 
från Nilsby till Lökene på bergslagsbanan, några 
kilometer norr om Kils station.4 Bergslagsbanan 
skulle i Nils by ta hand om det gods, som flottades 
och skeppades nedför Fryken, och således kon
kurrera med SJ :s Frykstabana. Vid sammanträde 
den 29 mars förklarade sig BJ:s styrelse intresse
rad såtillvida, som den skulle låta sin baningenjör 
Facht titta på den föreslagna bansträckan. 

Den 17 maj hölls extra kommunalstämma i 
Sunne. Man hade dels fatt en skrivelse från Nils
son, där han begärde Sunne kommuns stöd för 
sitt banprojekt, dels en från BJ, där bolaget för
klarade sitt intresse för en undersökning. Enligt 

4. Jon Nilsson ägde Nilsby gård, byns största, och var en 
betrodd man i trakten. I BJ:s protokoll står han anteck
nad som "handlande", men som sådan är han inte känd 
iNilsby. 

referat höll man en lång och livlig debatt i ämnet 
men enades slutligen om, att uttala sig till för
mån för det nilssonska förslaget. Om männen 
bakom 1897 års kommitte och förslag var med 
på denna stämma, så företrädde de tydligen inte 
någon avvikande uppfattning. 

I stället fanns i Sunne en handlande C.G. 
Norling, som inte var nöjd med stämmans me
ningsyttring. Han satte ihop en skrivelse, som 
avsändes dels till B J :s styrelse och dels till de olika 
kommunalordförandena i Fryksdalen, där han 
framhöll, att ett banbygge Lökene-Nilsby för 
lång tid skulle omintetgöra möjligheterna för det 
övriga Fryksdalen att fa järnväg. Han tyckte, att 
BJ i stället skulle bygga en bana mellan Deje och 
Sunne, en som senare lätt kunde utsträckas till 
Gräsmark. Det ankom nu på de närmast intres
serade socknarna, Sunne och Östra Ämtervik, att 
med kraft agera för detta alternativ. Tidningen 
Fryken, som tagit del av skrivelserna, kommen
terade: " ... något sundare och klokare sagdt står 
väl till att finna'' och "låten nu bara denna viktiga 
fråga ej än en gång dö". En liten debatt utspann 
sig därefter i tidningens spalter mellan Nilsson 
och Norling, som framhöll fördelarna hos sina 
respektive förslag. 

Deje på Bergslagernas järnväg som öppnades 1876 var också en möjlig ort for järnvägplanerna i artikeln. Står mjölken 
i kannan till vänster och surnar eller är det redan syrad skummmjölk i retur? NS. 
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Den 9 augusti uttrycker Fryken oro för att 
järnvägsplanerna verkligen ska dö en gång till 
och uppmanar läsekretsen till debatt i tidning
ens spalter. Själv tar den ställning för järnväg 
och mot kanal, främst för vintertransporternas 
skull. Vad som annars hänt under sommaren 
är att baningenjör Facht blivit klar med sin 
undersökning av sträckan "mellan Mohn och 
Nilsbyn". Han hade inte funnit terrängen gynn
sam längs den av Jon Nilsson föreslagna linjen, 
utan rekognoscerat en som gick utmed Fryken, 
förbi Örnäs. Den branta sjöstranden var lämpli
gare än vad den i förstone gav intryck av. Fachts 
rapport insändes till BJ :s styrelse den 30 juli. 
Denna bordlade ärendet i avvaktan på vidare 
utredning. 

Östämtingarna agerar 

Utåt var det kanske tyst i järnvägsfrågan somma
ren 1901. Men redan i slutet av juni hade "några 
intresserade personer" bett Norling att förmedla 
kontakt med BJ. I två brev till bolaget inbjöd 
Norling någon från dess ledning att under som
maren komma upp och se på terrängen mellan 
Sunne och Deje, samtidigt som han beskrev, hur 
mycket olämpligare det skulle vara med en bana 
väster om sjön. Inbjudan accepterades säkert 
inte; ett sådant besök borde nog ej ha gått lokal
tidningen förbi, men där står inget. 

Man gav dock inte upp så lätt, och den 30 
september hölls i Sunne ett nytt järnvägsmöte 
med omkring hundratalet personer närvarande. 
Denna gång var dock inte landshövdingen med. 
Till mötesordförande utsågs hand.landen Alfred 
Schullström i Prästbol, och det sades också klart 
ifrån, att initiativtagarna till mötet tänkte sig en 
järnväg från någon punkt på Bergslagsbanan 
mellan Kil och Deje till Sunne. Annars fanns 
järnvägsintresserade från hela Fryksdalen på 
plats, också västämtingar. 

Vid denna tid var även ett annat järnvägs
projekt aktuellt för Fryksdalens del, nämligen 
Inlandsbanans södra avsnitt sådant det då tänk
tes, från Malung till Skee i norra Bohuslän, vil
ket skulle beröra Fryken vid Torsby (och sedan 
fortsätta till Arvika). Några talade på mötet för 
en anknytning till denna järnväg. Flertalet ansåg 
dock, att det mest realistiska var att söka anknyt
ning till BJ. 1897 års kommitte hade gjort ett 
gott arbete, sades det, men dess banprojekt hade 
varit orealistiskt. Med det stora EJ-bolagets med-

verkan hade Fryksdalens järnvägsfråga äntligen 
utsikter att fa sin lösning. 

En ny järnvägskommitte utsågs med bruks
patron Ernst Chöler, Gårdsjö, som ordförande. 
Övriga medlemmar blev Jon Nilsson, som nu 
alltså anslutit sig till tanken att förlänga "sin" 
bana till Sunne, kyrkoherde Peter Werme, som 
nu var prost i Sunne, men som förut tjänstgjort 
bland annat i Östra Ämtervik, fabrikören A. 
Blomberg i Lysvik, som hade varit medlem av 
1897 års kommitte, samt hans kollega Carl M. 
Olsson på Torvnäs, Sunne, vilken uppenbarligen 
var en av initiativtagarna till det aktuella projek
tet. Som synes, var det endast två av kommittens 
medlemmar, som genom sin bosättning hade di
rekt intresse av att banan drogs öster om sjön, och 
såväl Blomberg som Olsson förklarade också på 
mötet, att de inte ville binda sig för någon sida, 
huvudsaken var, att Fryksdalen fick järnväg. 

Åt kommitten uppdrogs att ta kontakt med 
B J. Så skedde tydligen rätt snart, för den 4 no
vember beslöt bolagets styrelse, på framställning 
av verkställande direktören, att Facht skulle ut
sträcka sin undersökning från Nilsby till Sunne. 
Vilka andra aktiviteter kommitten ägnade sig 
åt under den närmaste tiden har inte stått att fa 
reda på. Några pengar hade inte anslagits till den, 
utan ledamöterna fick betala eventuella utlägg ur 
egen kassa. 

Västintressenas motdrag 

Även om 1897 års kommitte inte hade samman
trätt på tre år, fanns den dock kvar på papperet. 
Också här började man aktiveras, direkt eller 
indirekt inspirerad av Jon Nilssons projekt. Re
dan en dryg månad innan den "chölerska'' järn
vägskommitten bildades, hade Rudebeck och 
förre riksdagsmannen Per Sahlström i Utterbyn, 
Fryksände, ingått med en skrivelse till BJ:s sty
relse. De hänvisade till den undersökning, som 
Öhnell gjort 1897, och rekommenderade BJ att 
betala en stakning längs denna linje, vilken Öh
nell lovat utföra för 60 kronor per kilometer. 

BJ accepterade och anslog i september ungefär 
halva kostnaden, 1 200 kronor, till Öhnells stak
ning, under förutsättning att denna gällde en bana 
med en största stigning av 1: 100 och inte 1 :60, 
som i 1897 års undersökning. Den 28 i samma 
månad kunde Rudebäck meddela, att återstående 
del av kostnaden nu hade garanterats, och att Öh
nell kunde börja sitt arbete redan i oktober. 
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Kils station på Nordvästra stambanan den 6 juni 1894. 1913 blev stationen utgångspunkt for banan till Sunne, som 
1915 nådde slutstationen Torsby. När Skövdefotografen Harald Eriksson tog sin bild var aktiviteten inte så livlig som 
senare när orten byggts ut. I huset till vänster håller urmakaren A.K Falkengren och skräddaren E. 0. Tjus till NS. 

Med detta positiva besked kunde man med ett 
sammanträde den 25 oktober, återuppliva 1897 
års kommitte. För sista gången på länge deltog 
en representant för Östra Ämtervik, Nils Berg
gren. Blomberg i Lysvik fick stå till svars för att 
han engagerat sig i en ny kommitte och ett nytt 
banprojekt. Slutet blev, att han föll till föga och 
förklarade, att han visst stödde förslaget om att 
söka koncession för en järnväg väster om Mel
lanfryken. Kommitten uppdrog åt Rudebeck att 
arbeta vidare med koncessionsansökan. 

Debatt och stakningar 

Nu fanns alltså två järnvägskommitteer. Det sta
kades också två järnvägar mellan Kil och Sunne, 
en genom Östra Ämtervik och en genom grann
socknen på västra sidan sjön. Bakom båda stod det 
stora järnvägsbolaget BJ. Endast ett av förslagen 
skulle kunna förverkligas. Vilket skulle det bli? 

I början av år 1902 uppmanade tidningen 
Fryken till en ny debatt i ämnet, uppenbarligen 
orolig över att ingenting hade försports på en tid. 
Tidningen påpekade för sin del, att den ansåg, 
att striden stod mellan de båda ämtervikssock-
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narna, medan sunnebor och övriga fryksdalingar 
kunde vara neutrala. Banan skulle nog fa större 
bärighet i väster, medan den kanske bleve billiga
re att bygga öster om sjön. Läsarna hörsammade 
uppmaningen och en tämligen livlig insändar
debatt följde, även om de deltagande inte var så 
många. I senare inpass underströk tidningen sin 
neutralitet och förklarade, att den helst ville ha 
en allmän diskussion om järnvägen, inte om var 
den skulle byggas. 

Men det var vad debatten kom att handla 
om. För den västra sidan talade signaturerna 
"Lajn", "Jim" och "-oo-", för den östra "OJE" 
och "0 laus". Många inlägg var välskrivna och 
roande, men så småningom urartade debatten, 
och tidningen vägrade att ta in vissa insändare. 
Argumenten varierade en del de olika författarna 
emellan, men kan kanske sammanfattas så: För 
det östra alternativet talade den något kortare 
sträckan, den goda tillgången på grus, anknyt
ningen till Visten och möjligheten att exploatera 
vissa skifferförekomster i Östra Ämtervik. I väs
ter skulle det krävas många fler dyrbara brobyg
gen. För det västra alternativet anfördes, att man 



hade anknytning till flera flottleder och det stora 
bruket i Rottneros. Man ifrågasatte skifferföre
komsternas existens och framhöll, att terrängen 
mellan Nilsby och Kil skulle bli nog så kostsam 
att forcera för järnvägsbyggarna. 

I november 1901 var stakningen av de båda 
alternativen klar, och i april 1902 hade Öhnell 
sin utredning färdig, varpå den genast översän
des till BJ. I öster gick det inte lika snabbt, för 
det ifrågasattes, om den först stakade linjen var 
den lämpligaste. Den utgick direkt från bangår
den på Kils station, gick öster om och ovanför 
SJ :s spår och grusgrop vid Fryksta, följde själva 
sjökanten upp till Nilsby, gick där några hundra 
meter in i land men följde sedan åter stranden. 
Vid Prästhamna avlägsnade den sig åter från sjön 
och korsade gränsen till Östra Ämtervik strax sö
der om Dalen, där den andra tilltänkta statio
nen låg (den första fanns i Nilsby). Så följde den 
landsvägen och dalgången norr om Bössviken, 
sjöstranden till Fölsvik och återigen landsvägen 
till Smedsby. I Bävik gick den över fälten i öster, 
korsade Barnbäcken och hade sin tredje station 
väster om Gunnerud. Så blev riktningen nästan 
rakt nordlig längs dalen till den fjärde stationen 
vid landsvägen i Södra Ås och förbi Mårbacka till 
Rådom i Sunne, där den tänktes svänga åt nord
väst, följande landsvägen. Slutstationen i Sunne 
tänktes ligga mellan Sundet och kyrkan. 

Försommaren 1902 omstakades den östra 
delen av banan. Den skulle nu gå nordöst om 
Rud och Fölsvik, men de största förändringarna 
skedde söder om Dalen. Banan gick här över till 
Visten och följde stranden av denna sjö till Hall
bäcken. Den drogs sedan väster om Dömle och 
Smårissjön och nådde Bergslagsbanan 2 kilo
meter söder om denna. Också omstakningen 
utfördes av Facht. Hans utredning presenterades 
den 6 oktober for BJ:s styrelse, som genast vida
rebefordrade den till "Komiterade for en jernväg 
öster om sjön Fryken" för kostnadsfritt begag
nande. Från början av december fanns den till 
påseende på C.M. Olssons kontor i Sunne. 

Avgörandet 

Det stakade järnvägsforslaget öster om Mellan
fryken kallades Kil-Sunne, och det stod emot 
Kil-Sundsvik. När båda nu förelåg, gjorde kom
mitten för det förra en framställning hos BJ:s 
verkställande direktör, där man önskade, att 
bolaget kraftigt måtte bidra till fryksdalsbanans 

förverkligande genom aktieteckning. Det talas i 
protokollet om "muntlig framställning", varför 
man kan gissa, att åtminstone kommittens ord
förande, brukspatron Chöler, hade rest ner till 
Göteborg. Saken kom upp på styrelsemötet den 
5 januari 1903, men inget beslut fattades denna 
gång. Man förklarade, att man först måste gran
ska förslaget Kil-Sundsvik. Detta skedde den 16 
februari . Vid detta tillfälle förklarade sig styrelsen 
"intresserad" av detta förslag, alltså det västra. Åt 
det östras anhängare gavs beskedet, att B J inte 
kunde utfästa sig for någon aktieteckning, innan 
man fatt klarhet i, hur det skulle bli med banans 
förlängning från Sunne till Fryksände. 

Något exaktare beslut om att välja det västra 
alternativet än detta styrelsens uttalade "intresse" 
kan inte utläsas ur BJ:s protokoll (även om ett 
formellt beslut om att medverka i banbygget na
turligtvis kom så småningom, när det egentliga 
valet för länge sedan var avgjort). Avgörandet var 
tydligen ändå fattat. Järnvägen mellan Kil och 
Sunne skulle gå väster om Fryken. 

Styrelsens "beslut" att välja det västra alter
nativet kan man endast gissa motiven till. Det 
är också ovisst, i vad mån styrelsen som sådan 
gjorde någon ordentlig jämförelse mellan de 
båda förslagen. Det är möjligt, att det faktiska 
avgörandet låg hos styrelseordföranden. 

Motiv måste ändå ha funnits, och de var säkert 
i första hand ekonomiska. Bergslagernas Jernvägs 
AB hade inga lokala hänsyn att ta, utan föredrog 
säkert att bygga banan, där den på lång sikt skul
le bli mest inkomstbringande. Någon jämförelse 
mellan de beräknade byggnadskostnaderna for 
de båda alternativa banorna har jag tyvärr inte 
kunnat göra, eftersom jag inte kunnat återfinna 
några kalkyler for den östra. Man far kanske ta 
fasta på argumenten i insändardebatten och ter
rängens utseende och gissa, att av de ungefär lika 
långa banorna den i öster skulle ha blivit billigare 
att bygga, därför att det där endast behövts en 
bro av betydenhet - den över Kvarntorpsälven -
medan banan i väster korsade flera större vatten
drag, bland annat Norsälven och Rottnan. Men 
enligt samma insändardebatt skulle en järnväg 
väster om Fryken kunna räkna med större in
täkter, på samma sätt som båttrafiken hade mer 
frakter från bryggorna på västra frykenstranden. 
Det relativt kapitalstarka BJ kunde ta en något 
högre anläggningskostnad, om man fick kom
pensation genom större årliga intäkter. 
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Hela järnvägen skulle dock in te bekostas av B J, 
utan merparten av aktiekapitalet måste anskaf
fas i Fryksdalen. Av de båda järnvägskommiteer, 
som BJ hade kontakt med, var det möjligt, att 
den "västra'' kunde göra större utfästelser, eller 
att den åtminstone gjorde ett trovärdigare in
tryck. Den hade ursprungligen tillkommit på ett 
mera officiellt sätt, genom sockenvis förrättade 
val. Den hade tydligen också goda och bemärkta 
förespråkare. Häradshövding Rudebeck, som 
förut tycks ha varit den drivande mannen, för
svann visserligen från Värmland i och med att 
han utsågs till landshövding i Härnösand 1901 
(och flyttade i början av följande år), men han 
tycks ha ratt en god efterträdare i Per Sahlström. 
Som fryksändebo kunde denne i och för sig ha 
varit likgiltig för hur järnvägen gick mellan Kil 
och Sunne, men han hade från början kommit 
att liera sig med Rudebeck. Och medan banan 
Kil-Sunne inte var stakad längre än till den sena
re orten, så fanns en förlängning av Kil-Sundsvik 
till Fryksände med i bilden från början. (Att det 
var efter en lång och hård strid, som det bestäm
des, att järnvägen skulle gå öster och inte väster 
om Övre Fryken, är en annan historia.) 

En utsiktslös sista strid 

BJ:s styrelse hade uttryckt sitt "intresse" för det 
västra alternativet i februari 1903, Brukspatron 
Chöler i den andra kommitten lär dock ha ratt ut
tryckligare besked om, att han och hans anhängare 
inte hade något ytterligare att vänta från BJ:s sida. 
Att man inte utan vidare ville godta ett sådant be
sked är kanske naturligt, även om de uttryck, som 
detta tog sig, kan te sig smått desperata. 

Den 12 mars skrev sålunda Chöler ett brev till 
BJ:s revisorer. Brevet har inte kunnat återfinnas, 
men innehållet gick uppenbarligen ut på att be
gära en undersökning av det, enligt författaren, 
oegentliga sätt, på vilket styrelsen fällt sitt utslag. 
Någon framgång blev det naturligtvis inte. BJ 
nöjde sig med att sända Chöler ett protokolls
utdrag med de intetsägande punkter, under vilka 
frågan behandlats. 

Därefter avsände Jon Nilsson "å komiterades 
vägnar" ett hotfullt brev till BJ. Om Fryksdalsba
nan drogs genom Västra Ämtervik skulle östäm
tingarna låta bygga en smalspårig järnväg mellan 
Deje och Sunne. Man hade varit i kontakt med 
Karlstad-Munkfors järnväg och Uddeholms
bolaget, vilka båda lovat sin medverkan. Man 
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skulle för det andra verka för att SJ utsträckte 
sin järnväg från Fryksta till Nilsby. För att slippa 
denna konkurrens skulle BJ välja det östra alter
nativet. Säkerligen kunde man fa använda SJ :s 
i så fall obehövliga Frykstaspår, därmed komma 
närmare sjön och fa en god spårinföring på Kils 
station. Det bleve visserligen stark lutning förbi 
Fryksta, men i Kil fanns ju extra lok att tillgå för 
påskjutning. Kommitten hade dessutom varit i 
kontakt med landshövding Dyrssen i Karlstad, 
som för sin del ansett sig kunna tillstyrka konces
sion för en järnväg öster om Fryken. 

Brevet behandlades inte i BJ:s styrelse, och det 
finns heller ingen anteckning om, att det besva
rats. BJ ändrade sig inte. 

Den 23 mars 1904 sammanträdde "1897 års 
järnvägskommitte". För första gången på länge 
fanns östämtingar närvarande, Ernst Chöler och 
nämndeman Olof Olsson på Mårbacka. Den 
förre visade upp ett protokollsutdrag och med
delade, att den kommitte som bildats för en järn
väg öster om Fryken vid ett sammanträde den 12 
mars beslutat sig för att upplösas. Östämtingarna 
var slagna och erkände detta. 

Sunne-Deje 

1901 var det genom ett initiativ från Nilsby som 
en järnväg genom Östra Ämtervik hade kommit 
att aktualiseras. När tanken på en bana genom 
socknen nästa gång kom på tapeten, skedde upp
rinnelsen i Gräsmark. 

Det hade inte blivit någon Inlandsbana byggd 
genom Värmland, därför att staten valde att köpa 
in Mora-Vänerns järnväg och låta Inlandsbanan 
fa sin södra slutpunkt i Kristinehamn. Besvikel
sen var naturligtvis stor i de norra och nordvästra 
Värmlandsbygderna. Man var dock inte beredd 
att utan vidare låta järnvägsplanerna falla. Lokala 
intressen tog upp frågan om en järnväg mellan 
Torsby och Arvika, och en koncessionsansökan 
på en sådan inlämnades 1915. Bygden vid Rott
nen skulle enligt planerna fa kontakt med hu
vudjärnvägen genom en bibana. Nu framkom 
emellertid ett konkurrerande projekt. Gräsmarks 
huvudbygd var naturligt nog i första hand in
riktad mot Sunne, och i Sunne hade man allt 
intresse av att dra ytterligare trafik till orten och 
Fryksdalsbanan samt förhindra tillkomsten av en 
konkurrerande transportled. 

Gräsmarks- och Sunneintressena fick till stånd 
en utredning om en normalspårig bana från 



Kymsberg till Sunne. Den skulle dock bli relativt 
dyr att bygga, och BJ föreslog, att Gräsmark i stäl
let skulle nöja sig med en 600-millimetersbana. 
En sådan ville likväl gräsmarkingarna ej veta av. 

Om nu en normalspårig bana var för dyr och 
en 600-millimetersbana för liten, då kunde väl 
en "vanlig" smalspårsbana vara lämplig, tyckte 
någon. Om en sådan järnväg förlängdes på andra 
sidan Sunne ner genom Östra Ämtervik, skulle 
även denna socken fa sin kommunikationsfråga 
löst. Enligt Fryksdalsbygdens korrespondent var 
detta med en smalspårig bana mellan Sunne och 
Deje något, som det länge hade talats om "man 
och man emellan", och vi har ju sett, hur den 
bland annat fördes på tal 1903. 

Den 19 november hölls i Östra Ämtervik en 
extra sockenstämma för diskuterandet av järn
vägsfrågan. Vem, som var initiativtagare till stäm
man, har jag ej kunnat finna ut, men inlednings
talare var Fryksdalsbygdens dåvarande redaktör 
Carl G. Olsson, vilken sedan skrev ett utförligt 
referat av stämman i sin tidning. Troligen hade 
han haft med förspelet att skaffa. Men det fanns 
väl också krafter inom socknen, som villa ta upp 
ärendet. En första notis i Fryksdalsbygden tio da
gar tidigare tycks ha väckt en spontan diskussion. 
Stämman var talrikt besökt, och alla, som yttrade 

sig, underströk socknens dåliga kommunika
tionsläge och vikten av, att någonting gjordes nu. 
Man tycks ha varit ense om, att det var lämpligast 
med en smalspårsbana. En dylik skulle dels bli 
billigare att anlägga än en normalspårig, och dels 
ha tillräcklig kapacitet, dels och via Deje kunna 
föra direkta vagnar till Karlstad. För ett smalspår 
borde man också kunna intressera Karlstads stad 
och Karlstad-Munkfors järnväg och därigenom 
fa ekonomisk hjälp med genomförandet. 

Av stor vikt var, som nämnts, att länka in trans
porterna från den tilltänkta banan Gräsmark
Sunne. Fördenskull blev den första uppgiften för 
den kommitte, som tillsattes för att handlägga 
frågan, att kontakta Gräsmark-Sunnekommit
ten och fa den att gå med på smalspår. Som 
sammankallande fick kommitten ordföranden i 
1901 års järnvägskommitte, Ernst Chöler, och 
bestod i övrigt av Oskar Eriksson i Fölsvik och 
handlande Alfred Nilsson i Knutserud. Inspek
tor Henrik Ahlgren på Mårbacka och Johannes 
Larsson i Bössviken var suppleanter. Vid det 
sammanträde, som några dagar senare ägde rum 
i Sunne, befanns dock, att man var för sent ute. 
Redan samma dag skulle koncessionsansökan 
om en normalspårig bana undertecknas. Östäm
tingarna talade förgäves om smalspårets förde-

Öjerviks grusgrop /,å,g mel/,a,n Rottneros och Västra Amtervik. Östra Amtervik på andra sidan Mel/,a,n-Fryken kämpade 
uinge forgäves for sin järnväg. På denna bild har ral/,a,rna fått hjälp med grusktningen av en ånggrävmaskin med for 
tiden inte så ovanlig träinbyggnad. Lägg märke till bromsvevstativet på den andra vagnen. Loket är okänt. NS. 
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Hagfors på Nordmark-Kkzrälvens järnväg öppnades 1877. järnverket dä,r genererade bkznd annat transporter av 
malm och träkol Det är lok 4 eller 5 som står med ett handbromsat godståg vid stationen. Foto på 1880-talet. NS. 

lar. Man uttryckte sin sympati för deras aktion 
och föreslog dem att i stället bygga en så kallad 
tertiärbana från Sunne till Prästbol, en bana, 
som senare kunde utsträckas till Deje. Förslaget 
förkastades likväl. Resultatet blev i alla fall, att 
östämtingarna skulle fa göra sin egen utredning, 
och att, deras järnvägsplaner därmed frikoppla
des från gräsmarkingarnas. 

Kommunalstämman hade uttalat sig för att en 
samverkan från Gräsmarks sida ej var nödvändig, 
även om den var önskvärd, och kommitten satte 
sig nu i förbindelse med övriga tänkbara intres
senter. Dessa var de, som nämnts på stämman, 
Karlstads stad, som gärna ville ha mer trafik till 
sin hamn, och Karlstad-Munkfors järnväg, som 
huvudsakligen ägdes av staden och Uddeholms
bolaget, som gick med förlust och gärna ville ha 
ökade intäkter. Under förutsättning att Karistads 
stad betalade 2 500 kronor till en undersökning 
och Östra Ämterviks socken 1 500, betalade 
Karlstad-Munkfors 1 000 kronor. Den 22 april 
1917 beslöt socknen anslå vad son erfordrades 
utöver de övriga bidragen, dock högst 1 500 
kronor. 
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Karlstads stad hade med anledning av skrivel
sen från Östra Ämtervik redan i februari beslutat 
tillsätta en kommunikationskommitte, som skul
le handha de olika järnvägsprojekt, där staden 
hade intressen (förutom Sunne-Deje en plane
rad bana västerut till Byälven och en förlängning 
av Klarälvsjärnvägen norrut från Edebäck). Det 
blev nu närmast i Karlstad, som man fick sköta 
de löpande frågorna angående utredningen, även 
om de tre intressenterna bildade en gemensam 
kommitte, där borgmästare K.J. Lindholm blev 
ordförande. Den 7 maj undertecknade denna 
kommitte med ingenjörsfirman Unander & Jon
son i Stockholm ett kontrakt, enligt vilket firman 
åtog sig att upprätta ritningar och "andra för en 
koncessionsansökan nödvändiga handlingar", 
samt överlämna dessa före årets slut. Arvodet 
skulle vara 110 kronor per kilometer. 

1917 års förslag 

Stakningsarbetena ägde rum samma sommar, 
och leddes av en ingenjör Markgren. Den 18 de
cember var understökningen klar och överläm
nades till intressenterna. 



Den projekterade banan utgick från Deje sta
tion, gick norrut, passerade Kvarntorpsälven norr 
om Dömle och följde sedan Vistens strand ett 
längre stycke. Vid sjöns sydända skulle ligga en 
hållplats, närmast tänkt som lastplats för virke, 
som flottars över sjön. Dessutom låg en hållplats 
vid Flosjöed i Kils socken. Längre norrut lämna
de banan Visten och hade en station vid Ängen. 
Därifrån passerade den höjdstråket mellan Vis
ten och Fryken och vände åter mot norr följande 
dalgången, ungefär som 1902 års banförslag. I 
hemmanet Fölsvik samt på gränsen mellan Präst
bol och Gunnerudstorp fanns hållplatser. Östra 
Ämterviks enda station skulle ligga i Ås, medan 
ytterligare en hållplats fanns vid Rådom i Sunne 
socken. I Sunne municipalsamhälle tänkte man 
sig antingen att leda in banan på den befintliga 
stationen eller också att anlägga en ny mellan 
landsvägarna mot Brårud och Gullsby. 

Järnvägen föreslogs bli 40,4 kilometer lång. 
De tekniska bestämmelserna var normala för en 
bana som denna: en största lutning av 16 promil
le, en minsta kurvradie av 300 meter, en skenvikt 
på 20 kilo per meter och ett syllavstånd av 80 
centimeter. Nio banvaktsstugor skulle byggas, i 
huvudsak intill stationer och hållplatser. Banan 
tänktes bli trafikerad av Karlstad-Munkfors järn
väg och alltså inte ha några egna lok och vagnar. 

Och kostnaden? Ungefär tre och en halv mil
jon kronor eller för att vara exakt 3 470 000. 
90 000 kronor för marklösen, 690 000 för ter
rassering, 7 4 000 för vattenbyggnader, varav 
bron över Kvarntorpsälven beräknades kosta 
30 000. Överbyggnaden, det vill säga räls, syllar 
med mera skulle bli den tyngsta posten och kosta 
drygt 1,2 miljoner. Återstående huvudposter var 
de olika byggnader, som hade projekterats, en 
kostnad på ej fullt 300 000, och den rullande 
materielen, som schablonmässigt beräknades till 
tio procent av den övriga kostnaden. Utredning
en innehöll en uppdelning av totalkostnaden på 
de socknar, banan genomlöpte: Nedre Ullerud, 
Kil, Övre Ullerud, Östra Ämtervik och Sunne, 
där varje socken skulle betala i förhållande till sin 
respektive del av banlängden. Enligt den kalkylen 
skulle inte fullt halvannan miljon falla på Östra 
Ämtervik, som hade 16,7 kilometer järnväg. Det 
måste dock noteras, att denna beräkning enbart 
var teoretisk: det var exempelvis föga troligt, att 
Sunne skulle ha haft intresse av att satsa pengar 
i en järnväg, som kunde väntas dra trafik från 

Fryksdalsbanan, där man redan hade ett stort 
engagemang. Nu skulle visserligen Karlstad och 
Uddeholms AB komma in som medfinansiärer, 
men man hade fatt räkna med, att en stor del av 
totalkostnaden fallit på Östra Ämtervik, som ju 
också fick sägas vara banans huvudintressent. 

Utredningen granskas 

Beställarna var inte helt nöjda med den över
lämnade utredningen rörande den planerade 
järnvägen, och man lät framföra sina klagomål. 
För det första hade man väntat sig, att även fa en 
trafikutredning, det vill säga en beräkning av hur 
stor trafik banan kunde förväntas fa, och vilka 
intäkter den kunde inbringa. På detta svarade 
projektören, Unander & Jonson, att den konces
sionsgivande myndigheten visserligen önskade 
se en sådan trafikutredning, men att denna ej 
var obligatorisk. Men om en sådan stod inget i 
kontraktet. Man kunde visserligen upprätta en, 
men det skulle kosta omkring tusen kronor ex
tra. Järnvägskommitten var ej nöjd med svaret, 
men man förklarade sig villig låta saken bero i 
avvaktan på Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens 
reaktion vid en koncessionsansökan. Om styrel
sen krävde att fa en utredning, skulle man åter
komma. 

Det andra klagomålet gick ut på, att firman 
hade stakat en alternativ sträckning vid Ängen 
och- i enlighet med kontraktet- tagit betalt också 
för denna. Firman svarade, att den blivit anvisad 
att förlägga en station vid Dalen och därför också 
stakat ut en bansträckning, som kunde ansluta 
till en sådan. Emellertid ville man ej tillstyrka 
detta stationsläge. Stationsområdet skulle fa en 
längd av blott 250 meter, och stationen skulle 
komma att ligga i skärning vilket medförde stora 
anläggningskostnader. I stället hade man stakat 
ut, vad man ville se som huvudförslag, ett alter
nativ, där stationen låg vid Ängen. Stationsområ
det finge här önskad längd, och banan skulle bli 
inemot hundra meter kortare och därmed även 
billigare. Vem hade sagt till om station vid hem
manet Dalen, frågade uppdragsgivarna i nästa 
brev? Jo, det hade ledamoten av den lokala järn
vägskommitten, handlande Nilsson i Knutserud. 
Borgmästare Lindholm genmälde, att han varit i 
kontakt med Nilsson och att denne förklarat, att 
han visst inte kommit med någon order, även om 
han efter förmåga sökt vara stakningsmanskapet 
behjälplig. Dessutom var, påpekade Lindholm, 

141 



handlande Nilsson inte medlem av den centrala 
järnvägskommitten, och det var endast denna, 
som hade befogenhet lämna direktiv. På denna 
punkt fick ingenjörsfirman ge med sig. 

Vad hände? 
Genom att man slapp betala den alternativa stak
ningen, sparade Östra Ämterviks socken 550 
kronor. "Då frågan om en smalspårig järnväg 
Deje-Sunne hvilar", återsändes beloppet. Peng
arna kvitterades den 2 mars 1918 av kommunal
kassören Hugo Andersson, och sedan hände ing
enting. Ja, något måste väl ha hänt, men i varje 
fall inget son satt några spår i de handlingar, jag 
haft att tillgå. Någon koncessionsansökan inläm
nades uppenbarligen ej, i kommunens protokoll 
finns inget ytterligare, som belyser frågan, och 
tidningarna har intet att berätta. Och i en skri
velse, som landshövdingen i början av år 1918 
avfattade med synpunkter på de olika värm
ländska järnvägsprojekten, nämns ingenting om 
Sunne-Deje. Däremot tar länschefen åter upp 
tanken på en 600-millimetersbana från Sunne 
och ett stycke söderut. 

Varför hände ingenting? Återigen blir det till 
att gissa, i första hand på ekonomiska orsaker. 
Tre och en halv miljon kronor var en betydande 
summa. Kanske hörde man sig för hos tänkbara 
bidragsgivare och fick nedslående besked. Kan
hända ville man avvakta den rådande dyrtiden 
vid första världskrigets slutskede. 

Att befolkningen i Östra Ämtervik fäste stora 
förhoppningar kring tillkomsten av en järnväg 
genom socknen är omvittnat och obestridligt. 
Käpparna från den sista stakningen lär ej ha 
rörts i onödan utan fick ruttna ned, där de stod. 
Naturligtvis försökte man också tänka ut förkla
ringar till järnvägens uteblivande. Den åsikten 
att Ernst Chöler skulle ha motarbetat järnvägen, 
sedan han fatt klart för sig, att den ej skulle be
röra Gårdsjö herrgård, förefaller dock ej välgrun
dad, inte minst med tanke på hans insatser åren 
1901-03 för en bana, som i stort sett skulle följa 
samma sträckning som 1917 års förslag. 

Östra Ämterviks sista järnvägsfråga 

Med tystnaden kring 1917 års förslag tycks järn
vägsplanerna för Östra Ämterviks del ha upp-

Kla,rälven var segelbar på en Mng sträcka ner till Edebäck på delsträckan .från Sjögränd Aven utfrakter skedde på älven 
.från Skymnäs, vilket bestämde ursprunglig sträckning och namn på järnvägen, Skymnäs-Munkfors järnväg Det ser 
nästan ut som om loket NK/,J 10 saknar ångpanna, men det beror på dess mycket Mga pla,cering i ramverket. NS. 
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För att nå ett normalspårsnät och en Vänerhamn byggde Uddeholmsbolaget tillsammans med Karlstads stad, som 
ville trygga sitt handelsomland norrut, Karlstad-Munkfors järnväg. Sträckan Munkfors-Deje öpnnades I oktober 
1903. På bilden lok 5 med ett persontåg strax efter öppnadet. Foto S.J Öhlander, Filipstad. NS. 

hört, även om väl järnvägen dryftades länge än (Dessa hade vid föregående årsskifte uppgått till 
man och man emellan ute i bygden. På andra inte fullt 58 000 kronor och förefaller nu tämligen 
håll i Fryksdalen fortsattes emellertid aktualise- måttliga.) I fullmäktige var stämningen uppenbar-
randet av järnvägsprojekt. Som avslutning skall ligen delad. Flera talare biträdde tecknandet av ak-
nämnas något om en järnvägsfråga, som, visser- tier, medan andra avstyrkte. Slutligen beslöt man 
ligen ej berörde socknen direkt, ändock kom att pejla meningen i en vidare krets av ortsinvånare 
diskuteras livligt i orten. och inkallade en extra kommunalstämma. 

I februari 1926 fick kommunalfullmäktige Denna avhölls den 11 april 1926 och samlade 
motta en skrivelse från en kommitte utsedd av drygt 60 personer. Efter en ingående diskussion 
Sunne köping och landskommun att verka för uppställdes trenne alternativ: att teckna aktier för 
tillkomsten av en normalspårig järnväg Sunne- 10 000 kronor, för 5 000 eller för inget alls. Ord-
Sundhultsmon i övre Klarälvdalen. De närmast föranden tyckte sig finna, att de flesta önskat mel-
berörda kommunerna hade redan tecknat be- lanalternativet, men efter begärd sluten votering 
tydande belopp i den tilltänkta järnvägen, men befanns, att 35 personer helt ville avslå begäran, 
landshövdingen hade funnit, att de i vissa fall var 26 ville teckna aktier för 5 000 och ingen för 10 
alltför betydande, varför summorna måste ned- 000. Omedelbart efter stämman sammanträdde 
skrivas. För att kompensera kapitalbortfallet vän- fullmäktige på nytt. Eftersom frågan hänskjutits 
de man sig bland annat till Östra Ämterviks kom- till kommunalstämmans avgörande och detta re-
mun med anhållan, att denna måtte teckna aktier dan fallit, kunde saken tyckas klar. David Berg-
för 10 000 kronor. Samtidigt påpekades, att stora gren med flera yrkade emellertid, att man skulle 
avsättningsmöjligheter för socknens jordbruks- satsa de 5 000 kronorna, medan Oskar Eriksson 
produkter skulle uppstå genom den nya banan. och Wilhelm Johansson ansåg, att man borde följa 

Kommunalnämnden, som hade att förbereda stämmomajoritetens mening. Selma Lagerlöf, vil-
ärendet, yrkade avslag på den inkomna begäran ken som bekant var medlem av fullmäktige vid 
under hänvisning till kommunens stora skulder. denna tid, stödde Berggrens förslag, och Eriksson 
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drog då tillbaka sitt avslagsyrkande "därför att han 
inte ville gå emot doktor Lagerlöf". Johansson stod 
dock fast vid sin mening. I den med slutna sedlar 
företagna voteringen vann avslagslinjen med tio 
röster mot åtta. Att frågan rörde sinnena framgår, 
förutom av de jämna omröstningssiffrorna, av att 
fullmäktiges ordförande Gustaf Haglund reserve
rade sig mot beslutet, och att justeringsmännen 
Ernst Boström och Theodor Bengtsson i sin tur 
bad att fa hänvisa till det föregående fullmäkti
gemötets betänksamhet inför aktieteckningen på 
grund av kommunens finanser. 

Det blev alltså ingen aktieteckning i Sunne
Sundhultsmons järnväg. Det blev heller ingen 
järnväg, vilket man dock far anta hade även andra 
orsaker än Östra Ärnterviks oginhet. 

Summering 

Två gånger stakades järnväg genom Östra Ärn
tervik, vid två tillfällen okulärbesiktigades ba
nor, som berörde socknen, andra projekt nådde 
ej över diskussionsstadiet. I det föregående har 
flera andra icke förverkligade järnvägsplaner, som 
berört värmländska bygder omnämnts. Det bör 
upprepas, att Östra Ärnterviks öde ej är unikt. 

Vad skulle då en järnväg ha betytt för socknen? 
Hade stambanan kommit att gå där, skulle den 

tvivelsutan ha underlättat kontakterna med värl
den utanför. Någon allvarlig spärr mot avfolk
ning är det mindre troligt, att en bana skulle ha 
utgjort. Nog har orter som Frykerud och Brun
skog förlorat folk trots att de ligger vid järnvägen 
mellan Stockholm och Oslo. Detsamma gäller 
naturligtvis i minst lika hög grad för de senare 
tillkomna och mindre järnvägsföretagen. Hade 
östämtingarna fatt Fryksdalsbanan på sin sida 
av sjön, hade man dock troligen kunnat åka tåg 
från Ås och Prästbol ännu idag, för inte skulle väl 
fryksdalingarnas sega kamp för sin banas bibehål
lande ha varit mindre enveten, om tågen rullat 
öster om Mellan-Fryken? 

En järnväg efter 1917 års förslag hade däremot 
knappast varit i liv idag. Utvecklingen har gått 
hårt fram över de smalspåriga banorna, och på 
exempelvis Nordmark-Klarälvens järnväg är tra
fiken sedan flera år ett minne blott. Det är också 
troligt, att en dylik bana skulle ha försvagat eko
nomin för Fryksdalsbanan och därmed äventyrat 
dess möjligheter att fortleva. Det fanns nog inte 
ekonomiskt utrymme för så många spårburna 
kommunikationsleder i Fryksdalen. Någon ly
sande affär hade en smalspårsbana mellan Sunne 
och Deje ingen förutsättning att bli. 

Bergslagernas järnvägars lok nr 21 med tåg i Torsby. Den dubbla korsningväxeln till höger om vagnarna har just 
rensats från snö medan representanter for allmänheten villigt poserar for fotografen. NS. 
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RobertSjöö 

Sveriges Järnvägsn1useun1 2011 
- i med- och motgång 
Året 2011 startade med det minst sagt besvärliga 
beskedet, att på grund av ett kraftigt minskat 
sektorsanslag från regeringen till Trafikverket, 
måste årsbudget för museiverksamheten mins
kas med fem miljoner kronor. Året avslutades 
med att verksamheten i Ängelholm lämnades 
över till Ängelholms kommun, som en direkt 
konsekvens av det ekonomiska läget men också 
en förberedelse för framtiden. Något är nog inte 
som det ska med oss, då 2011 samtidigt blev vårt 
mest framgångsrika år någonsin. Besöksrekord i 
både Gävle och Ängelholm, intäktsrekord och 
en tiodubbling i takten med digitaliseringen av 
museets bildskatt är under omständigheterna an
märkningsvärda resultat. I synnerhet det senare 
är direkt kopplat till Järnvägsmusei vänner, men 
mycket av det vi gör vilar även på ett engage
mang hos personalen som går utöver en normal 
tjänstemannagärning. Vi har visserligen haft en 
del äss i rockärmen och lite flyt i viktiga frågor 
som också gett respons från ägaren. Det som kan 
gå ett år, går inte i längden och ekonomin för 
2012 ser betydligt ljusare ut om än med en mins
kad verksamhet. Det är samtidigt den neddrag
ningen som ska ge utrymme för att kunna ge
nomföra de investeringar som är nödvändiga för 
att säkra samlingar och arbetsmiljö och utveckla 
den publika verksamheten med utställningar, ar
rangemang och trafik. 

Då museet sattes under hård press, har en hel 
del effektiviseringar genomförts som kommer att 
vara verksamheten till godo under de komman
de åren. Avvecklingen av fordonsparken är en 
sådan åtgärd. Att avveckla nästan 200 fordon på 
två år låter kanske förfärligt men för oss har det 
inneburit en lättnad. Under en tioårsperiod från 
mitten av 1990-talet hade vi en mycket aktiv in
samlingsfas som delvis baserades på möjligheter 
till en bred urvalsbas, men i ärlighetens namn 
också på ett visst övermod. Jag vill påstå att kul
turavet för framtiden är mer än väl tillgodosett 
efter att avvecklingen är färdig. Det går inte att 
samla på tåg på samma sätt som man samlar fri
märken där varje avvikelse måste finnas med eller 
till och med utgör det mest intressanta. Däremot 

har det varit bra med dubletter för byten. Av
vecklingen har också inneburit engångsintäkter 
för metallen från skrotning, kommersiell försälj
ning av halvmoderna fordon till tågoperatörer 
och överlåtelser till museiföreningar mot sym
boliska priser men med hembudsrätt. Faktum är 
att avvecklingen räddade ekonomin under 2011 
och för kommande år är det en stor tidsbesparing 
att slippa hantera, husera och flytta runt fordon 
i olika stadier av förfall. Det blir i stället tid att 
ta hand om det vi ska ha kvar. Med en rimligt 
stor fordonssamling med uppenbara, kulturhis
toriska kvaliteter väcks också ägarens intresse att 
faktiskt göra något åt frågan om långsiktigt beva
rande och förvaring. 

Tack vare avvecklingsprojektet kunde vi också 
knyta till oss fordonskompetent personal för un
derhållsarbetet. Detta har så småningom lett till 
att en helt ny trafikavdelning har kunnat skapas, 
vilket i sin tur innebär att vi har fatt en bättre 
struktur på arbetet och rimliga förutsättningar att 
ha balans i förhållandet mellan samling, trafik och 
personella resurser. Justeringen av organisationen 
var naturligtvis också föranledd av att hela sek
tionen, publik verksamhet i Ängelholm, lämnade 
oss. För trafikverksamheten behåller vi tills vidare 
verkstaden i Ängelholm för underhållsarbete med 
en del egna resurser och inte minst en grupp frivil
liga från Järnvägsmusei vänner. Däremot fattade 
vi beslutet att snarast möjligt avveckla Järnvägs
musei vänners verksamhet i Herrljunga då hyran 
helt enkelt blev orimligt hög i förhållande till nyt
tan utan en egen publik arena i södra Sverige. Det 
är vår förhoppning att det framgångsrika ideella 
arbetet ändå fortsätter i någon form även om det 
inte blir på vårt uppdrag. 

Tre ersättningsrekryteringar gjordes 2011. 
Först permanentades inlånet av Lars-Erik Jons
son som controllerstöd och administrativt led
ningsstöd. Lars-Erik, som lystrar till "Putte", har 
gått den långa vägen och börjat ute på spåret, 
först på SJ och sedan i Banverket, för att sedan 
skola om sig till ekonom. En alldeles utmärkt, 
brokig, bakgrund för att samtidigt kunna han
tera budgetavvikelser, läckande lokstallstak och 
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trilskande datasystem. Den sedan länge vakanta 
tjänsten som marknadsförare av museet i Gävle 
tillsattes äntligen i början på året med Mikael 
Dunker, som närmast kommer från länsmuseet 
på Gotland men som också har jobbat som mark
nadsansvarig både på länsmuseet Gävleborg och 
på Gävle kommuns kultur- och fritidsförvalt
ning. Självklart har Mikael en stor del i den stora 
publikframgången. Den tredje vakanta tjänsten 
som föremålsantikvarie, tillsattes senare på hös-
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Mikael Dunker, 
ny marknadsfo
rare, har stor del 
i det fina besöks
rekordet. Foto 
Peter Iller. 

Nedan. Kristin 
Thorrud, har ett 
stort och viktigt 
arbete framför sig 
med foremålssam
lingen och databa
sen SOFIE. Foto 
Mikael Dunker. 

ten med Kristin Thorudd. Liksom undertecknad 
har Kristin indoktrinerats till yrkesvalet i unga 
år, i hennes fall bokstavligen med modersmjöl
ken då hennes mamma stått för järnvägsintresset 
och nu faktiskt är ordförande i Norsk Jernbane
klubbs lokalavdelning, 0stfoldbanen. Lämpligt 
nog är Kristin inte järnvägsentusiast utan har 
textiler som specialområde och stor erfarenhet av 
ett antal föremålssamlingar, framför allt som sak
kunnig inom Sveriges hembygdsförbund. 



Lars-Erik ''Putte" 
Jonsson har defini
tivt tagit hand om 
museets ekonomi, 
fastigheterna och 
det mesta av admi
nistrationen. Foto 
Mikael Dunker. 

Tre in, men också två ut, båda från den publika 
verksamheten i Gävle. Museets pedagog på halv
tid, Maria Pihlström, slutade på egen begäran för 
att flytta hem till Värmland och vår museitekniker 
och trotjänare, Claes Zachrisson, kände sig mogen 
för tidig pension för att fa tid i sitt eget garage. 
Tjugo år hann det bli i museets tjänst och tret
tio i staten, gränsen för så kallad nit och redlighet. 
Tjänsterna hålls öppna tills vidare. Sedan saknar 
vi naturligtvis hela nio medarbetare i Ängelholm, 
varav flera kamperat ihop med mig och flertalet 
kollegor i Gävle ända sedan sammanslagningen 
med dåvarande Banmuseet 2005. Alla presenteras 
nedan under redogörelsen för publik verksamhet i 
Ängelholm under vårt sista gemensamma år. 

Personalsituationen vid Sveriges Järnvägsmu
seum såg ut så här den I/ I 2012: 

Internstyrelse trafikverkets Museer 
Katarina Noren ordförande, Trafikverket, 

chef Resultatenheter 
Lars Berggrund 
Karin Englund 
Johnny Hedman 
Christer Hårrskog 
Birgitta Johansen 

Nils Olander 
Rolf Sten 
lngvor Carlsson 

Robert Herpai 

Museichef 
Robert Sjöö 

Trafikverket, senior advisor 
Nordiska Museet, ekonomidirektör 
Trafikverket, chefsarkitekt 
Trafikverket, chef Kommunikation 
Riksancikvarieäm betet, 
chef Samhällsavdelningen 
Tekniska museet, intendent 
Järnvägsmusei Vänner 
facklig observatör SEKO, 
Trafikverket, Järnvägsskolan 
facklig observatör SACO, Sveriges 
Järn vägsmuseum 

Trafikverkets museer/ 
Sveriges Järnvägsmuseum 

Intern service och Trafiksäkerhet 
Lars Erik Jonsson 
Martin Öhlin 
RolfJansson 

controllerstöd, administration och IT 
säkerhetsansvarig, trafik, 25 % 
vaktmästeri, 50 % 

Avdelning Samling och Kunskap 
Katarina Sandberg chef 
Stefan Carlsson finsnickeri 
Christina Engström arkiv, bibliotek och forskarservice, 75 % 
Robert Herpai bildarkiv, bibliotek och forskarservice 
Sten Holm ansvarig fordonssarnlingen 
Arvid Högberg föremålshantering, 25 % 
Thom Olofsson ansvarig restaurering 
Kristin Thorrud föremålsantikvarie 
Anja HelldaJ arkivassistent, timanställd 
Lars Olov Karlsson järnvägshistoriker, timanställd 

Avdelning Publik verksamhet 
Mia Lundstedt chef 
Olle Andersson butik och specialarrangemang 
Mikael Dunker marknadsföring 
Peter Iller storytelling och mediaproduktion 
RolfJansson servicetekniker, 50 % 
Helena Berg program 
Stefan Nilsson assistent, utlånad 
Anna Toräng utställning 
Lena Vikström reception och kafe, vikariat 
Monica Granath reception, timanställd 
Linda Jansson-Forsmark reception, timanställd 
Anders Larsson reception, timanställd 
Anna Nygren reception, timanställd 

Avdelning Trafik 
Henrik Reuterdahl 
Martin Öhlin 
Staffan Källström 
Mattias Smedberg 
Per Lindberg 
Johan von Oelreich 
Hans Sjögren 
Claes Hansson 
Anders Lindberg 

chef 
underhållsansvarig, trafik, 75 % 
fordonsmekaniker 
fordonsmekaniker 
reservdelshantering, visstid 
fordonsmekaniker, visstid 
vagnskötare, visstid 
växling, timanställd 
fordonsmekaniker, timanställd 
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Även 2011 blev ett år med utredning om 
museiverksamheten. Förra chefen för Tekniska 
museet, Ann Louise Kemdal, anlitades ännu en 
gång för att på Trafikverkets uppdrag föreslå 
en långsiktigt hållbar plattform för förvaltning 
och utveckling av Sveriges trafikhistoriska arv, 
alltså inte bara järnväg utan även väg och flyg. 
Även om slutrapporten inte blev färdig förrän 
i december lämnade utredaren redan på för
sommaren förslaget om att försöka hitta en an
nan huvudman för den publika verksamheten 
i Ängelholm för att kunna prioritera vård och 
förvaring av järnvägssamlingarna i en statisk el
ler krympande ekonomi. Förhandlingar sattes 
därför igång tidigt med Ängelholms kommun 
som visade ett större intresse för ett överta
gande än vi inledningsvis kanske tordes hop
pas. Ett avtal skrevs under den 20 december om 
ett övertagande från och med 1 januari 2012 
som innebär verksamhetsövergång för samtliga 
anställda inom den dåvarande publika sektio
nen och att Trafikverket medfinansierar under 
fem år med sammanlagt 15 miljoner kronor. I 
rapporten föreslås också att en för trafikslagen 
gemensam kunskapsbank inrättas i Gävle med 

utgångspunkt från avdelningen Samling och 
Kunskap. 

Samling och kunskap 
Det före detta verkstadskontoret, en ganska stor, 
fristående, tvåvåningsbyggnad intill verkstaden 
på Nynäs, togs helt över av museet under 2011. 
Möjligheten till att expandera trots en krympan
de ekonomi gavs tack vare ett samarbetsprojekt 
med Järnvägsmusei vänner och Arbetsförmed
lingen. Vännernas initiativrike och IT-kunnige 
ordförande kom med förslaget att ta tag i mu
seets digitala bildregistrering som ett så kallat 
Fas 3-projekt. Modellen innebär att arbetsgiva
ren far ett ekonomiskt stöd för varje person som 
kan erbjudas arbetsuppgifter inom givna ramar. 
Projektet som i högsta grad är ett samhällsintres
se konkurrerar inte med marknaden så i januari 
kunde Projekt Digital dra i gång helt i Järnvägs 
musei vänners regi men på uppdrag av museet. 
Med runt 20 anställda genom Fas 3 kunde vän
föreningen i sin tur finansiera två heltidsanställ
da. Vår mycket aktive museivän, Lennart Lund
gren, som vikarierade som föremålsregistrator på 
museet under 2010, anställdes som arbetsledare 

Museets bildregistrering har tagits över av Järnvägsmusei vänner i ett så kallat Fas 3-projekt. Föreningens anställda, 
Daniel Dufvenberg och Lennart Lundgren, håller i den framgångsrika verksamheten. Foto Rolf Sten. 
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Personvagnen SJ Co8 3137 har efter omsorgsfull restaurering på museets egen verkstad blivit ett värdefullt tillskott 
till Argångståget. Foto Robert Herpai. 

och efter en tids arbete visade sig en av de fas 
3-anställda, Daniel Dufvenberg, vara kvalifi
cerad för en direktanställning som biträdande. 
Efter att årligen ha registrerat cirka 4 000 bilder 
om året höjdes ambitionen till 30 000. När året 
var till ända hade 38 900 bilder och dessutom 
3 000 ritningar registrerats och överförts till digi
tal form med sökbar information . Tillsammans 
med ett antal tusen föremålsposter kommer det
ta att bli tillgängligt via internet under hösten 
2012. Kostnaden för museet för denna tiofaldiga 
ökning av registreringstakten inskränkte sig till 
inköp av begagnad IT-hårdvara och ökad hyra, 
vilket i stort sett motsvarade tidigare års köp av 
extern digitalisering. 

Innan projektet kunde starta gjordes en or
dentlig uppsnyggning av de sedan många år illa 
utnyttjade, i stort sett oanvända, lokalerna så 
till den grad att de nu utgör våra bästa kontor 
men det är projektets deltagare värda då det är 
ett ovärderligt arbete de utför och Fas 3 har ju 
kända baksidor för dem som ingår i systemet. 
Det måste framhållas att projektet inte bara 
handlar om volym utan det är en hög kvalitet 
som levereras. I den digitala världen är det sök
barhet som är a och o. Den fanan hålls verkligen 
högt. Två kontorsrum, omklädningsrum och 
ett lunchrum används av museets personal som 

arbetar i verkstaden. Därutöver finns ett större 
magasinsutrymme som under slutet av 2011 
ställdes i ordning som magasin för litteratur och 
vissa arkivalier. Lokalen ska kunna husera alla 
handlingar som nu finns i källarutrymmen och 
tillfälligt förvarat externt, inte minst de stora ar
kiven från TGO J och AB Trafikrestauranger. Det 
ska bli en fröjd att kunna öppna dessa arkiv för 
forskning. 

Långtidsprojektet med restaureringen av res
taurangvagnen Ro2 2702 gick över en tröskel 
under 2011 då alla arbeten med bärande delar 
blev färdiga och återbyggnadsprocessen kunde 
börja på allvar. Takten har medvetet hållits låg 
för att dels hålla kostnaderna nere men också för 
att kunna färdigställa ytterligare en vagn till År
gångståget. Till museidagen i Gävle i september 
kunde därför den klassiska tredjeklassvagnen med 
dubbla kupeer i ändarna och två större salonger 
(Co8d), tillföras tåget. Vagn nummer 3137 från 
1938 återställdes i ett typiskt 1950-talsutförande 
med bland annat sprutmålad korg och alumi
niumfärgat tak. Awikelsen med ingångsdörrar 
och vulstbälgar har dock behållits som för övriga 
vagnar i Årgångståget. Tack var en nyfunnen, 
lokal kompetens kunde komplicerade svetslag
ningar göras på ännu en förstaklassvagn till tå
get, Bo5b 2961. Vagnen har därför återförts i vår 
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I samband med prins Daniels återvändarresa till Ockelbo den 19 maj ordnade museet den sista sträckan från 
Gävle med ångtåg. Kronprinsessan fick under ett kort stopp ta en titt in i lokhytten hos Johan von Oelreich. Foto 
Henrik Reuterdahl. 

restaureringsplan men viktigare var att fa fram 
en fungerande lokaltågsvagn för pendeltåg mel
lan Gävle C och museiområdet, sedan vi tyvärr 
måste lämna tillbaka lånet av de trevliga, tidiga 
1900-talsvagnarna, C3c 1578 och CF4 1655, 
till Föreningen Veteranjärnvägen. Valet föll på 
stålboggivagnen med öppna plattformar, Co 13 
2832 från 1931 och arbetena på vagnen vidtog 
så snart vagnen till Årgångståget var klar. Går allt 
som det ska så är vagnen i ett 1940-talsutförande 
i trafik till museidagen i Gävle 2012. 

På området utanför lokalerna med digitaliser
ing och restaurering pågick under hela året skrot
ning av avvecklade fordon. En märklig kombi
nation kan tyckas men skrotningen är som sagt 
nödvändig och den genererade både in täkter och 
reservdelar till de fordon som vi ska satsa på. Ex
akt antal och individer har kunnat följas på nätet 
så detta utrymme ska inte användas för en lista. 
Jag vill också framhålla att det inte är några stora 
kulturhistoriska värden som har gått till spillo. 
Tvärtom ger det förutsättningar till realistiska 
förvaringsprojekt som till exempel, så kallade 
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lokhus, korrugerade plåtmoduler, monterade di
rekt på spåret, som skydd för godsvagnar. Vi har 
också fatt ett uppdrag att räkna på förbättrade lo
kaler för föremål, arkiv och bilder för att renodla 
den stora verkstaden som fordonsmagasin. 

Trafik 
Utöver museets samling av kulturarv är vi också 
förunnade att ha en fordonspark enbart avsedd 
för trafik. Den delen av verksamheten kan när
mast liknas vid den som förekommer hos många 
ideella föreningar. Somliga - och till och med 
flertalet - av de fordon som vi använder i trafik 
ingår dock i samlingen och måste då hanteras 
därefter. Underhåll och reparationer handlar då 
mer om att behålla trafikduglighet och skick och 
inte om återställning. Inför trafiksäsongen 2011 
såg det faktiskt dystert ut på ångloksfronten. I 
trafikverkstaden har det därför jobbats mycket 
med ångloken E2 904 och B 1108, två fordon 
som nyligen tagits ut från den före detta bered
skapslokparken. E2-lokets kondition visade sig 
vid provkörning 2010 vara god, så i det fallet 



handlade det om en yttre finish värdig musei
tåg med resande. Vid nypremiären, den 19 maj, 
fick loket hedersuppdraget att dra kungavagnen, 
med kronprinsessa och ockelbobördiga prinsen 
Daniel, från Gävle till Ockelbo och ett antal ex
alterade ortsbor. B-lokets tuber höll inte när det 
provades 2010 så därför blev årets stora åtgärd 
byte av tubsatsen. Allt pekar på att loket blir klart 
till sportlovskörningen 2012. 

Elloket, Da 888, har också fatt välbehövlig 
översyn. Tack vare överskott från avvecklings
projektet anställdes Johan von Oelreich för både 
avveckling och underhållsarbeten. Utöver Johan 
fick även Hans Sjögren ett längre förordnande, 
vilket inneburit en betydligt bättre skötsel av 
museets personvagnar i trafik. I och med att den 
nyrestaurerade Co8d 3137 togs i bruk kunde 
kupevagnen Co9b 2798 tas ut ur trafiktåget för 
teknisk revision. Åren går fort och det har också 
blivit ett antal kilometer för vagnarna i Årgångs
tåget så det är dags för alla individer. Detta är 
också ett viktigt faktum att för varje restaurerat 
fordon så måste det finnas underhållsplaner och 
resurser för att genomföra dem. Det räcker inte 
att ett fordon står still ett antal år. De säkerhets-

krav som ställs på oss tar allt mindre hänsyn till 
avvikelser av historiska skäl. Gamla fordon är 
också ömtåliga. Av fordon som vi har låtit upp
arbeta för trafik de senaste 15 åren måste stora åt
gärder göras med ångpannorna på såväl W 1229 
som EIO 1746 och SI 1923. 

Aktiva museivänner vet att det finns startade 
projekt med oklar fortsättning, ångloken KA 
692 och F 1202 samt elloken Ub 163, D 188 
och BJ O 214. Det är naturligtvis olyckligt med 
oavslutade projekt men när kostnaderna eskale
rar så är det ofta nödvändigt att dra i bromsen. 
Med den organisation som nu har byggts upp 
är jag övertygad om att misstagen inte återupp
repas. I december 2011 genomfördes lyckade 
provkörningar i Grängesberg med ångloket KA 
692 vars allvarliga sprickor i kopparfyrboxen or
sakat huvudbry i flera år. De tekniska arbetena 
som har utförts av Grängesbergsbanornas Järn
vägsmuseum avslutades därmed och loket ska 
till Gävle för ytbehandling. Tyvärr disponerar 
vi inte längre de passande SJ-vagnarna C3c och 
CF4 som vi hade i lån från Föreningen Veteran
järnvägen i Klippan. Loket kommer därför inte 
att prioriteras under 2012. 

Ett tiotal museivänner tillbringar torsdagskvällar med fordonsrenovering åt museet. De fixade rälsbussen Y7 1113 
lagom till motordagen i september. Fr. v. Christina Engström, Lars Scott, Ronnie Engström, Bengt Lindström (pro
jektledare), Pär Lindberg, Gunnar Jonsson, Ulf Holmström, Ulf Hjelm, Marion Eliasson, Ove Wa,hlgren och Len
nart Lundgren (som hade tryckt på kamerans självutlösare). 
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Museets besökare nr 50 000 under 2011 blev Teresa Nilsson från Vallberga i södra Halland som alltså har betydligt 
närmare till museet i Angelholm. Familjen firade jul med mamma och pappa i Gävle och Teresa blev den som klev 
innanfor entren vid rätt ögonblick. Foto Monica Granath. 

Ännu ett osäkert projekt är ombyggnationen 
i Järnvägsmusei vänners regi av resgodsvagnen 
Fo4 2 5 7 3 9 till en så kallad sani tetsvagn med 
toaletter och dusch. Ett idogt gäng museivän
ner har lagt ned ett stort arbete på vagnskorg 
och fönster men innan arbetet kan fortsätta 
måste ombyggnadsritningar godkännas av 
Tranportstyrelsen med risk för inskränkningar 
i användningen av vagnen för resande under 
gång. Här måste vi också vara aktsamma om 
de medel och personella insatser som kommer 
från museivännerna. Jag tänker då framför allt 
på den så kallade torsdagsgruppen som varje 
kväll nämnd veckodag arbetat i goda vänners 
lag mot ett bestämt mål. Både detta färgstarka 
gäng och museet fick lön för mödan sedan de 
under sommaren och tidiga hösten rustat upp 
motorvagnen Y7 1113 så att den kunde börja 
användas på museidagen i Gävle. Den användes 
sedan flitigt under hösten. 

De renodlade trafikuppdragen blev förhållan
devis fa, delvis beroende på minskad efterfrågan 
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men också på en återhållsamhet från vår sida för 
att kunna koncentrera personalen på de stora, 
löpande uppgifterna. Trafikinsatserna utgjor
des därför huvudsakligen av längre eller kortare 
turer till och från de publika anläggningarna i 
Gävle och Ängelholm. Verkstaden i Ängelholm 
är den bästa vi har så den behåller vi tills vidare 
med Martin Öhlin som ambulerande personal 
mellan Skåne och Gästrikland. Martin, tillsam
mans med Anders Lindberg och en grupp mu
seivänner har skött om trafikloket i Ängelholm, 
E 902 och rustat upp en personalvagn, S28LT 
nr 2859. 

Publik verksamhet Gävle 
För första gången, undantaget jubileumsåret 
2006, med det stora specialarrangemanget TAG 
150, passerades en magisk gräns. På annandagen 
strax efter klockan 13 kom och uppmärksam
mades årets femtiotusende besökare. Intresset 
för museet var fortsättningsvis stort under mel
landagarna och årets besöksiffra slutade på hela 



Sveriges soul- och blueskung, Svenne Zetterberg, spelade två gånger på museet i Gävle. Foto Mikael Dunker. 

51 534, en ökning från fjolåret med 18 procent. 
Bakom framgången finns många faktorer. Öka
de intäktskrav skapade ett "djäklar anamma'' hos 
personalen, som under året minskade med två 
personer, och som slitit hårt för ett synbart resul
tat i kassan men också en mångfald av aktivite
ter. Handen på hjärtat så har inte mycket hänt i 
utställningen på bra länge och egenproducerade, 
tillfälliga utställningar, är dels resurskrävande och 
ger tyvärr inte så mycket tillbaka i form av besök. 

Inom den publika verksamheten blev 2011 
ett år med uppfinningsrikedom och små, smarta 
lösningar. En sådan var att återigen för en liten 
handkassa låta medieprogrammet på en gym
nasieskola göra en utställning om att resa och 
elever från estetiska programmet på en annan 
gymnasieskola spelade sommarteater. Genom 
dessa unga kreatörer nåddes både nya målgrup
per och en garanterad publik av föräldrar, släkt 
och vänner. Dessutom är sådana samarbetspro
jekt mediala och ger oss dessutom värdefulla 
kunskaper tillbaka om hur ungdomar ser på oss 
och på museiverksamhet. Årets andra tillfälliga 
utställning utgjordes av bidragen i en lokal fo
totävling. Sällan har en vernissage varit så välbe
sökt. Sommarutställningen Bygga broar lånades 
in från Teknikens hus i Luleå. 

På grund av barnledighet och lite intern 
omdisposition gick uppdraget att modernisera 
museets kafe till vikarien, Lena Vikström, som 
tidigare drivit restaurang, och så ökade fika
försäljningen dramatiskt. Vi vågade oss på två 
konsertarrangemang med tåg och blues i mu-

Inspirerade av museet skrev Skutskärsbandet The Re
freshments en låt om loken vid tävlingen i R.ainhill och 
Novelty. Låten gavs ut på deras senaste CD och museet 
fick exklusiv rätt att ge ut en egen singel 
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seet, Blues Train. Linda Gail Lewis (Jerry Lees 
syster) och två gånger Sven Zetterberg gav full
satta hus och fina recensioner. Sedan har tra
ditionella aktiviteter på skolloven, familjedag 
på försommaren och museidag i september 
genomförts med några nya inslag. Årets musei
dag med motortema blev inte den mest besökta 
men kanske lite otippat den som fått mest och 
bäst gensvar, trots mindre järnväg än brukligt. 
Stationsparken vid Hennan uppmärksamma
des under Kulturhusens dag då Trafikverkets 
landskapsarkitekt och kulturmiljösamordnare, 
Johan Bergkvist, berättade om bakgrunden till 
den rekonstruerade parken som han var hjär
nan bakom inför jubileet 2006. Arkivens Dag 
ägnades åt järnvägskonst som visades i museets 
registreringsutrymme. Den av Järnvägsmusei 
vänner renoverade rälsbussen Y7 1113, använ
des till både spökpendel under höstlovet och lu
ciatåg en regnig 13 december. Utöver allt detta 
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Museets klubb 
for unga, Lokråt
torna, drog i gång 
verksamhet under 
Anna Torängs 
och Helena Bergs 
överinseende. Foto 
Mikael Dunker. 

så vilar besöksrekordet på halvdåligt juliväder, 
som är bra for museer, och en ny, iderik mark
nadsforare, Mikael Dunker. 

Publik verksamhet Ängelholm 
Det blev besöksrekord i Ängelholm for SJatte 
året i rad. Att det lyckades även 2011 var högst 
anmärkningsvärt med tanke på att fjolårsresul
tatet var en rejäl putsning mycket beroende på 
välbesökta dieseldagar, det största arrangemanget 
någonsin här. Besökssiffran landade på 46 729, 
en ökning från året innan med 2 procent. Tur
bulensen kring ägarfrågan där nedläggningsho
tet vilade över verksamheten inte minst i media 
bidrog nog till ett ökat intresse och engagemang 
och det känns mycket bra att få det stödet från 
folkviljan. Det underlättar naturligtvis också for 
den nya huvudmannen att släppa problemfokus 
och i stället förtroendefullt förvalta och vidareut
veckla en framgångsrik besöksattraktion. 



Året tuffade liksom i Gävle i gång med Loklekis 
och biblioteksöppet på onsdagar. Sportlovet äg
nades åt förhållandevis lugna aktiviteter som spel 
och tävlingar. Traditionsenlig konstutsällning 
under påsken slog tidigare rekord genom John 
Eyres målningar av nedgångna amerikanska bilar 
och motorcyklar. Som blidåang bland tavlorna 
stod två inlånade motorcyklar, Harley-Davidson 
naturligtvis. Under påsklovet kunde museets 
yngre besökare göra tecknad film tillsammans 
med personalen. Resultatet kan ses på museets 
nya hemsida. 

Temat för museidagen i maj var hästkrafter. På 
museiområdet blandades fordon och maskiner, 
vissa med två hjul, andra med fyra eller fler och 
några utan hjul alls. Kol-, bensin- eller diesel
drivna asfalt- eller rälsgående fordon och några 
som gick bäst på gräs. På tal om gräs så orsakade 
ångloket E 902 några smärre gräsbränder på sin 
tur runt Åstorp. Jan Myrdal återvände för att 
inviga sommarutställningen om landets äldsta 
modellfirma, Eskader i Stockholm. Utställnings
perioden avrundades med en egen variant av 
TV:s Antikrundan där föremålen för utlåtanden 
och värdering var föremål från tyska Märklin. 
Experter var Peter Langhorst, ägare till Eskader 

H ästkrafter var temat på museidagen i Angelholm. 

men också värderingsman för Stockholms han
delskammare. Under sommaren ordnades också 
familjedag i parken och en del i kommunens 
internationellt klingande Angelholm Flower & 
Garden Show. 

Under hösten stod det alltmer klart att verk
samheten skulle bli föremål för byte av huvud
man. Trots en tämligen turbulent tillvaro för per
sonalen genomfördes framgångsrika höstlovsak
tiviteter med spöktema och som avslutning på 
arrangemangsåret, Luciatåg, nu på linjen bakom 
det oljeeldade ångloket SJ B 1316 samtidigt som 
trotjänaren E 902 gick som ångpendel på om
rådet. 

Den tillsvidareanställda personalen i den publika 
verksamheten i Ängelholm utgjordes under 2011 
av följande personer: 

Sektion Publik verksamhet Ängelholm 
Mai Kurdve chef 
Michael Andreasson 
Thomas Bjermer 
Ursula Gey Lindgren 
Thomas Lindberg 
Krister Månsson 
Franziska Sandblom 
Lena Strömberg 
Annette Tomasson-Söderlund 

museitekniker, 50 % 
administration, program 
marknadsföring och program 
museitekniker 
info rmation, bibliotek, program 
reception och butik 
reception, 50 % 
pedagogik, program 
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MfÖSJ i Kristianstad deltog vid museidagen den 7 maj. Med Du 109 som dragkraft kom man med bland annat 
sina saltsjöbanevagnar SSn] Co 2 och 12. Här en interiör med museidagsbesökare under turen till Hasslarp. 

Samverkan och utblickar 
Sedvanligt nordiskt järnvägsmuseimöte avhölls 
detta år mitt i vargavintern på Finlands Järnvägs
museum i Hyvinkää med målande tema, mer tåg 
åt folket, vilket mer precist avsåg möjligheter och 
problem med museitågstrafik. Tyvärr överväger 
väl problemen i alla våra nordiska länder. Mu
seerna har också olika roller. Danmarks Jern
banemuseum har en dominerande ställning på 
veterantågsmarknaden och tjänar mycket pengar 
på både veterantågskörningar och rent kommer
siella uppdrag som godstransporter och snöröj
ning. Museet är en del av DSB och kan därför 
verka i konkurrens. NorskJernbanemuseum har 
en helt dominerande roll i Norge fast inte som 
operatör utan genom att helt enkelt, för Jernba
neverkets räkning, formellt ansvara för all musei
tågstrafik i landet. Finlands Järnvägsmuseum kör 
inte alls utan förlitar sig på VR (Finska statsjärn
vägen) som ingår i stiftelsen som äger museet. 
Vår svenska modell hamnar således någonstans 
mellan den danska och norska då museet ingår 
i en transportmyndighet, har ett eget trafiktill
stånd men endast för obetydlig trafik med mu
seifordon i likhet med ett antal museiföreningar. 
Trots dessa olikheter mellan länderna har vi 
många gemensamma nämnare när det gäller att 
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tackla regelverk, krav från myndigheter, inom el
ler utom landet, till exempel ERTMS, det nya 
signalsystemet, liksom rutiner för fordonsunder
håll, trafiksäkerhet och ideell personal. Detta är 
så viktigt att det numera finns ett särskilt, nord
iskt, nätverk mellan museerna för trafik- och for
donsfrågor. 

Riksforbundet Sveriges Museers vårmöte ägde 
rum på museerna i den så kallade museiparken i 
Stockholm i slutet av mars. Vi var som vanligt väl 
representerade men de aktiva bidragen detta år 
inskränkte sig till att Henrik Reuterdahl berätta
de om snöröjning och utställning i Trafikverkets 
tjänst och att jag hade glädjen att som represen
tant för Riksförbundet tillsammans med Svenska 
ICOM och kulturministern dela ut priset Arets 
Museum, som välförtjänt gick till Flygvapenmuse
um för deras osedvanligt lyckade nybyggnad och 
omstart. Mitt styrelsemandat gick också ut efter 
maximala sex år i och med årsmötet på Tekniska 
Museet. Den erfarenheten ansågs dock lämplig 
för en sammankallande roll i valberedningen. 

Den internationella organisation som är vik
tig för oss, IATM (International Association of 
Transport and Communications Museums) höll 
konferens i juni på London Transport Museum 
med tema; utöka räckvidden for museer. Förut-



om att arrangörsmuseet ligger mitt i turistom
rådet, Covent Garden, har vi en hel del likheter 
med dem. Vi har en ägare som inte riktigt vet 
vad den ska ha museet till - i deras fall Transport 
of London - vi jobbar mycket med okonventio
nella och kommersiella metoder för att både ta 
intäkter och nå nya målgrupper med för trans
portnäringen positiva budskap och vi har stora 
fantastiska magasin med visningsmöjlighet en bit 
bort från själva besöksanläggningen. Det visade 
sig dessutom att de hade börjat jobba med vad 
man kallar juniorkonsulter, något som liknar vårt 
sätt att arbeta med utställningar och teater, men i 
deras fall så hade man ett antal ungdomar timan
ställda för att ta in deras perspektiv i all utåtriktad 
verksamhet. Ett genomgående mönster hos alla 

museer som gjorde presentationer var framgång 
genom partnerskap, ofta i nya relationer som 
skapat nya tankar och ideer. Vid det avslutande 
årsmötet blev jag vald till ordförande för IATM 
på två år efter att ha varit sekreterare i maximala 
åtta, sannerligen ett stort förtroende att bära. 

I samband med att denna uppföljning skrivs 
står Trafikverkets museer inför ett stort avgöran
de. En rapport från Trafikverket har precis läm
nats till regeringen med förslag på en långsiktig 
lösning för kulturarvet från transportområdet. Vi 
har tvingats att genomföra en hel del försakelser 
men vi står nu inför den största möjligheten på 
mycket länge att utveckla museiverksamheten till 
en ändamålsenlig och hållbar nivå. Jag hoppas ta 
möjligheten att beskriva hur i nästa årsbok. 

I samband med IATM-konferensen i London visade London Transport Museum sin depå i Acton Town. Magasinet 
är nästan lika stort som Sveriges järnvägsmuseums på Nynäs i Gävle. Foto Robert Sjöö. 
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Medverkande i årsboken 

Johan Bergkvist är anställd på Trafikverket och är landskapsarkitekt. Johan har ett 
stort intresse för SJ:s trädgårdskultur och dess historia och har bland annat ritat 
den park som finns återskapad vid Hennans stationsområde i Gävle. 

Björn Edman är bosatt i Göteborg och redan i mycket tidig ålder "infekterad" av 
järnvägen och då i trakterna av Kalmar. Det kom att bli en livslång hobby. Hans 
boken om Kalmar-Berga gavs ut 2001. 

Svante Forsaeus är pensionerad rektor bosatt i Säffle. Han har gett ut ett tiotal 
böcker om järnvägar och medverkat i några samt förekommit i Spår tidigare med 
två bidrag. Har även en tid varit ordförande för SJK forskning. 

Kenneth Landgren. Lokförare med ett starkt intresse för järnvägen, även på friti
den, vilket resulterat i flertalet böcker och främst om Stockholm-Nynäs järnväg. 

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

Gunnar Sandin var förutom mycket annat, översättare och även drivande medlem 
av redaktionen för Spår. Han avled den 31 mars 2012. 

Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för 
Spår. 

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