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Bron över Pite älv vid Sikfors utfördes med betongvalv av Otto Lintons konstruktion 
i strandsluttningarna. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Vid dubbelspårsbygget mellan Jonsered och Aspen rasade banvall och omgivande mark 
ut i sjön Aspen. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1913?

Statens järnvägar

• Nya regler för avlöning och tjänsteårsberäk
ning, speciellt för banan Gällivare–Riksgränsen 
som fick speciell definition av nattetidstjänst 
med hänsyn till midnattssolen.
• SJ pensionärer fick rätt till fribiljetter.
• Norra stambanans förlängning Lappträsk–
Karungi öppnades, och arbete pågick vidare 
mot Övertorneå.
• Vid Inlandsbanan pågick arbete med Ulriks
fors–Volgsjön och Brunflo–Sveg.
• Älvsbyn–Piteå var under byggnad, där bron 
över Pite älv vid Sikfors var av ny typ med flera 
grova betongvalv enligt Otto Lintons konstruk
tion i strandsluttningarna.
• Järna–Nyköping öppnades, med provisoriskt 
dubbelspår Södertälje–Järna.
• Dubbelspår Göteborg–Jonsered var klart, men 
vid det fortsatta arbetet rasade 14 juni 185 m 
banvall ned i sjön Aspen, så att under två måna
der måste trafiken mot Stockholm gå via Borås 
för persontåg, och via Uddevalla för godståg. 
Därefter gjorde SJ en provisorisk bana längs 
stranden delvis på en gammal banvall, och först 
13 december var nya dubbelspårsbanken klar.
• Norra stambanan förbereddes för de moderna 
lokens högre axeltryck, och under året hade 12 
broar från Långsele till Vännäs blivit utbytta, 

liksom bron i Ockelbo. Arbetet med de övriga 
fortsatte.
• SJ egna telefonsystem var helt färdigt.
• Arbete pågick för elektrifiering från Kiruna till 
Riksgränsen. Kontaktledningen var nästan klar. 
Stolpar för kraftledningen från Porjus kraftverk 
till Kiruna och Vassijaure hade satts upp.
• Inga nya loktyper infördes, men SJ köpte 10 
litt B, 9 litt E, 10 litt Ke och 2 litt N.
• Personvagnar av kända typer inköptes, däri
bland 3 sovvagnar, 3 restaurangvagnar och 6 
sjukvagnar, de senare med tanke på ökande 
långa transporter vid Inlandsbanan.
• Experiment gjordes med kullager på 4 person
vagnsboggier.
• Godsvagnar av kända typer inköptes, däri
bland 250 vagnar av den 1912 introducerade litt 
NN4 med bromshytt och löstagbart träkolskrov.
• En specialvagn litt So2 inköptes för transport 
av transformatorer för Malmbanans elektrifie
ring. Den hade boggier, nedåtbockade långbal
kar och bromshytt med förråd för verktyg som 
kunde behövas för att fästa transformatorn. Den 
fick 1922 nytt litt Q1.
• Vid Malmbanan infördes hjälpledning för 
tryckluftbromsen så att man kunde minska 
bromskraften gradvis utan att helt lossa brom
sen.

Insättning av jordförbindelse för stolpe vid 
elektrifieringen av Malmbanan. Foto den 
11 augusti 1913: Borg Mesch, samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Enskilda banor

• Lysekils järnväg öppnades från Lysekils hamn 
till Smedberg vid SJ strax norr om Munkedal, 
dit LyJ tåg fortsatte på SJ spår. LyJ hade långa 25 
promille stigningar och måste därför ha beman
nad broms på var tredje vagn i godståg, jäm
fört med var femte på andra banor. Ett viktigt 
godsslag var sten för byggen och gator, och LyJ 
skaffade på 1920talet speciellt lämpade öppna 
vagnar för det – grusvagnar från bygget Limeds
forsen–Särna.
• Första delen av Kil–Fryksdalens järnväg öpp
nades till Sunne. Banan hade ingen egen mate
riel utan trafikerades av Bergslagsbanan.
• Saltsjöbanan öppnade sidobanan Igelboda–
Solsidan och elektrifierade hela banan med 7 
boggimotorvagnar för 1 350 volt likström.
• Mönsterås järnväg med spårvidd 891 mm hade 
gått i konkurs då det visat sig att de småländska 
sågverken bara ville exportera över Kalmar eller 
Oskarshamn. En sista delsträcka öppnades från 
Grönskåra till Kråksmåla, men sedan övertogs 
konkursboet av Kalmar Läns Östra järnvägsbo
lag, alltså Kalmar–Berga järnväg som korsades i 
Sandbäckshult.
• En annan bana med svag ekonomi var Väder
stad–Skänninge–Bränninge som ursprungligen 
var planerad som en förbindelse Skänninge–
Hästholmen, men där delen Väderstad–Hästhol
men kommit att bli en del av den normalspåriga 
Mjölby–Hästholmen. Projektet hade då över
tagits av lokala sockerbetsodlare som hoppades 

kunna bygga en alternativ bana till Alvastra, 
men inte heller det var ekonomiskt möjligt. Lin
köpings sockerbruk tog då över och lät banan 
gå från Bränninge station på MÖJ strax utanför 
Linköping, genom Skänninge till Väderstad vid 
MHJ. Banan öppnades 1913 utom sista kilome
trarna från Hygnestad lp till Väderstad station. 
VSBJ hade under större delen av året trafik med 
en dieselmotorvagn, godstrafik nästan bara vid 
senhöstens betskörd, och trafiken togs senare 
över helt av MÖJ.
• Spårvägen Liljeholmen–Hägersten i Stock
holm som hade järnvägskoncession med tanke 
på gods till L M Ericsson blev förlängd till Frid
hem, fortfarande med järnvägskoncession.
• De samarbetande bergslagsbanorna inom 
gruppen TGSG, alltså BJ, SWB, GDJ hade 1910 
infört snälltågslok med överhettare litt H3 som 
senare blev SJ litt A6. Under 1913 byggde Motala 
verkstad ytterligare två lok åt BJ och ett åt SWB.
• Uppsala–Gävle järnväg köpte från Nohab två 
remarkabla snälltågslok nr 25–26 med axelan
ordning 2C–3, överhettare och med fyra kom
poundcylindrar som en föregångare till SJ litt 
F vars första exemplar kom följande år 1914. Då 
kompoundmaskineriet visserligen sparade vat
ten och bränsle, men gav svårare start fick nästa 
leverans till UGJ 1917 fyra lika cylindrar för fullt 
tryck.
• Grängesbergsbanorna köpte från Falun två 
lok, FLJ 1 och OFWJ 37, av SJ litt N för växling 
av malmtåg.

Uppsala–Gävle järnvägs snälltågslok nr 25 med fyrcylindrigt kompoundmaskineri levererades från Nydqvist & 
Holm. Storleksskillnaden mot samma banas lok nr 15 var slående. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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I väntan på invigningståget i Lysekil. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Stationshusen vid Kil–Fryksdalens järnväg ritades av den kände göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen. Bygg-
naderna gavs en gemensam karaktär med tydliga drag av upphovsmannens samtida ideal. Foto: Samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Björn Edman

Gustaf Åstrands Ljungbyholm

I början av 1940-talet hörde sig Järnvägsmu-
seum för hos stationsföreståndare runt om i 
landet för att förmå dem att skriva ner sin sta-
tions historia. Man fick in ganska många svar, 
ibland bara någon handskriven sida, ibland 
hela böcker. En som hörsammade uppropet var 
stationsföreståndaren i Ljungbyholm Gustaf 
Åstrand. Ljungbyholm ligger drygt 1 mil syd-
väst om Kalmar vid dåvarande smalspåret till 
Torsås (KTsJ) och var även förgreningsstation 
för banan till Påryd (LCJ). Åstrand beskriver 
initierat och detaljerat bygden och järnvägs-
stationen.

När Gustaf Åstrand flyttade från Ljungby-
holm 1942, överlät han sitt påbörjade manu-
skript till sina efterträdare (Gunnar Elmstrand, 
Otto Holm, Bernhard Åström, Viktor Nord och 
Robert Reihammar) som kompletterade det. 
Mot slutet av perioden känner man en uppgiven 

för att inte säga lite bitter ton i texten. I sam-
band med järnvägens nedläggning 1965 infoga-
des tidtabeller, fotografier, trafikuppgifter och 
tidningsklipp. Först hösten 1968 överlämnade 
Åstrand sin handskrivna bok, som nu omfat-
tade 124 sidor, till Järnvägmuseum ”för benägen 
förvaring”. Han kom därigenom att göra en stor 
kulturhistorisk insats. 

Här återges handskriften ”Historik över Ljung-
byholms station vid f. d. Kalmar–Torsås järnväg 
1899–1965”, som alltså i dag finns i  Sveriges 
Järnvägsmuseums bibliotek i Gävle. Texten har 
kortats ner och viss redigering har skett för att 
öka läsförståelsen. Vissa årtal har fått läggas 
till, eftersom manuskriptet tillkommit under en 
längre tidsperiod. Även ett antal amatörbilder 
illustrerar skriften och några av dem återges här. 
En del av dem har varit kraftigt skadade och har 
bildbehandlats.

Invigningståget i Ljungbyholm den 8 augusti 1899. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Inledning

Tanken på att bygga en järnväg kustvägen mel-
lan Blekinge och Kalmar är av gammalt datum. 
Redan år 1881 väckte landshövding C J Edelstam 
i Kalmar förslag om att bygga en järnväg från 
Bergkvara till Kalmar över Smedby eller Trekan-
tens stationer vid Emmabodabanan. År 1884 
höll hushållningssällskapets underavdelning i 
Södra Möre sammanträde i Bergkvara i järnvägs-
frågan. Då ansågs en järnväg från Lyckebytrak-
ten genom östra Blekinge vara den lämpligaste.

Efter många sammanträden och strider beslöt 
styrelsen för det nybildade bolaget Kalmar–
Torsås järnvägsaktiebolag att ansöka om konces-
sion för en järnväg från Kalmar till Torsås med 
891 mm spårvidd. Då tog man inte hänsyn till 
att blekingeborna 1896 stiftat ett eget bolag för 
att bygga järnväg från Gullberna till Torsås med 
1067 mm spårvidd. Koncesssionen för banan 
Kalmar–Torsås beviljades 1897.

Enligt av ingenjör Fridolf Schaumann uppgjort 
förslag var järnvägens sträckning från början 
tänkt att dragas genom Ljungby öster om Ljungby 
kyrka, vilket den i verkligheten också blev. 

Men var skulle stationen förläggas i Ljungby? 
Här förelåg tvenne förslag. Det ena var att den 
skulle byggas på Ljungbyholms gårds ägor söder 
om landsvägen, det andra på Kölby gårds mar-
ker i närheten av stället ”Tala till”. Grosshandels-
firmorna Viktor Elfverson och Joh. Jeansson i 
Kalmar tecknade vardera 5 000 kronor med för-
behåll att stationen anlades på den sistnämnda 
platsen. Efter protest mot Kölbyförslaget blev 

den nuvarande förläggningen på biskopsbostäl-
lets ägor invid sockenmagasinet fastställd som 
den ur allas synpunkt lämpligaste.

Traktbeskrivning

Stationen har vackert läge invid Ljungbyån och 
nära Ljungby kyrka i en utpräglad jordbruks-
bygd med stora vackra välbyggda gårdar. Bygden 
är av mycket hög ålder vilket framgår av upphit-
tade fynd i jorden. 

Så länge Kalmar stift existerade[1] var bisko-
pen även kyrkoherde i Ljungby pastorat. Som-
martid bodde bispen i prästgården i Ljungby 
– därav namnet Biskopsgården på nuvarande 
kyrkoherdebostället.

Enligt en tidningsartikel i Barometern den 4 
januari 1896 var det avsett att i Ljungby anlägga 
en hållplats med ett rundspår. Men en sådan 
anspråkslös anordning till station kunde inte 
gärna gå i stil med bygden som den var avsedd 
att betjäna. Detta förslag blev ej heller förverk-
ligat. Anhalten blev upphöjd till station med 
föreståndare. Stationsnamnet Ljungbyholm är 
uppkallat efter egendomen Ljungbyholm som 
ligger nära kyrkan på andra sidan ån.

Intill stationens trädgård och bangård ligger 
Ljungby sockenmagasin som är en donation till 
Ljungby och Hossmo socknar i slutet av 1700-
talet. År 1938 bildades Ljungby-Hossmo hem-
bygdsförening, som av kommunen begärde 
att få nyttja byggnaden som museum vilket 
beviljades, och den 17 augusti 1941 invigde 
landshövding Arvid Lidén museet vid en hög-
tidlighet.
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Ljungbyholms stationshus före tillbyggnaden år 1908. Foto: Samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.

Ljungbyholms stationshus 1910. Efter tillbyggnaden 1908 och före branden den 
25 juni 1913. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Stationshuset

Stationshuset byggdes 1899 på Ljungby nr 16:s 
(Biskopsgårdens) ägor och innehöll då en vänt-
sal, expedition och bagageutrymme samt rum 
och kök som tjänstebostad för stationsföre-
ståndaren. Något år senare inreddes ett rum på 
 vinden för stationsföreståndarens räkning. 

När Ljungbyholm–Karlslunda järnväg tillkom 
1908 tillbyggdes huset till dess dubbla storlek. 
Expedition, bagage och väntsal fick därvid 
större utrymme, och bostaden erhöll ytterligare 
ett rum och tambur på nedre botten.

Den 25 juni 1913 brann stationshuset ner till 
grunden. Eldorsaken var åsknedslag. Samma 
år byggdes ett nytt stationshus i två våningar 
med tjänstelokaler på nedre och bostad på övre 
våningen. Tjänstelokalerna bestod av expedi-
tion, bagage, I och III klass väntsal, damrum 
och toalettrum samt bostaden av tre rum, kök 
och tambur. Huset är byggt av armerad betong 
med luftkanaler i väggarna enligt det så kallade 
”Effektivsystemet”. Till bostadslägenheten till-
kom en balkong 1920.

I september 1925 anlades vattenledning 
från järnvägens brunn till köket i stations-
föreståndarens kök. Vattnet uppfordrades med 
handpump. Från köket installerades samtidigt 
avloppsledning, som vid gränsen till lands vägen 

påkopplades mejeriets ledning som löper ut i 
Ljungbyån. Anläggningskostnaden delades lika 
mellan förvaltningen och stationsföreståndaren.

Under senare år har Kalmar stads vattenverk 
låtit bebyggare på landsbygden att köpa vat-
ten från sin vattenhuvudledning[2]. Denna är 
vid Ljungbyholms station nedlagd i järnvägens 
jordområde väster om bangården. Då det var 
förmånligt att få av detta prima vatten samt att 
genom hydrofor få upp vattnet i lägenheten, 
avhandlade förvaltningen med stadens vatten-
verk om leverans av vatten till stationsförestån-
darens bostad. I mars 1938 installerades denna 
vattenledning. Även för denna anläggning del-
tog föreståndaren i kostnaden.

Stationshuset genomgick en grundlig renove-
ring vintern 1942–1943 för en kostnad av 27 000 
kronor. Härvid togs 2:a klass väntsal bort. Värme-
ledning installerades i såväl tjänstelokalerna som 
bostaden. Vattenklosett anordnades i väntsalen. 
I bostaden inrättades badrum och WC. Källare 
grävdes ut under halva stationshuset. Härvid bygg-
des pannrum och matkällare samt två vattencis-
terner, vardera rymmande 750 liter. På våren 1947 
monterades varmvattenberedare in. Två år senare 
lades linoleummattor in i hela övre våningen. 
1950 fick lägenheten elektrisk spis och kylskåp. År 
1952 kopplades båda hydroforerna bort, eftersom 
Kalmar stad ordnade så att självtryck uppstod.

Ljungbyholms nya stationshus från 1913 efter kompletteringen med balkong 1920. 
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Bangården

Vid järnvägens öppnande för trafik den 8 augusti 
1899 hade bangården tre spår samt ett stickspår 
till lastkajen och ett till sockenmagasinet. Spår 
3 var huvudtågväg och låg längst bort från platt-
formen och stationshuset. Mellan spår 2 och 3 
fanns en personplattform.

År 1908, då Ljungbyholm–Karlslunda järnväg 
tillkom, utökades spårens antal med två jämte 
ett stickspår till kolgård och vändskiva. Spår 4 
blev LCJ:s huvudtågväg. Mitt för godsmaga sinet 
inlades i spår 5 en vagnvåg. Vid sistnämnda tid-
punkt tillägnade sig järnvägen längs ban gården 
ett större markområde genom arrende från 
Ljungby nr 16 och köp från Kölby gård för fram-
tida eventuella behov.

År 1920 inköptes från Ljungby nr 16 markom-
rådena på båda sidor om järnvägen mellan ån 
och Kyrkvägen. Samma år utökades bangårdens 
längd i båda ändarna, så att det fria spåret blev 
290 meter långt. Vid denna förändring gjordes 
stickspåret till lastkajen till rundspår. Härigenom 
erhölls en välbehövlig lättnad i vagnskjutning, 
då så gott som alla lastade vagnar går norrut.

I samband med utökningen av bangården 
byttes skivsignalerna mot tvåvingars semaforer 
uppsatta utanför yttersta växlarna. Samtidigt 
anlades växelförregling, som förreglar sema for-
erna och yttersta växlarna med varandra och 
manövreras från ställverk vid stationshuset.

LCJ hade från början inget eget ingångs-
spår till stationen. Cirka 210 meter söder om 
södra landsvägsövergången inkopplades LCJ 
på KTsJ:s huvudspår, och båda banorna hade 
därifrån gemensamt ingångsspår till stationen. 
Vid nämnda plats var KTsJ:s och LCJ:s huvud-
signaler placerade. En särskild signalvakt pos-
tade där vid tågens ankomst och avgång. Denna 
signalvakt hade även till uppgift att vara grind-
vakt vid södra landsvägsövergången.

Att LCJ saknade eget ingångsspår till stationen 
visade sig i längden vara opraktiskt och olägligt. 
Under högtrafiken åren 1918–1920 beslöt LCJ:s 
styrelse att bygga ett särskilt ingångsspår till sta-
tionen. Detta förverkligades 1921 och vid detta 
arbete måste bro byggas över Ljungbyån. Det 
nya spåret lades horisontellt mellan vägarna. 
KTsJ:s spår hade lutning från båda vägarna till 
bron över ån.

Den gamla järnvägsbron i Ljungbyholm 1904. I bakgrunden syns biskopsgården och tornet på Ljungby kyrka. 
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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I och med att LCJ anlade nytt spår och bro 
med 15 meters spännvidd över ån ansåg KTsJ:s 
styrelse det lämpligt att samtidigt höja Torsås-
banans ingångsspår till horisontellt läge mellan 
vägarna samt att byta ut den gamla bron mot 
en ny. Den gamla bron var av järn medan de 
nya broarna är byggda av armerad betong, varav 
KTsJ:s för bredspårig bana.

År 1942 sålde järnvägen ett markområde mel-
lan landsvägen och bangården till Ljungby brand-
skyddsförening, där en brandstation uppförts.

Till upplagsplats för transportvaror såsom 
virke av olika slag m.m. var ett rymligt område 
tilltaget. Under mina år var avverkningen av 
skog dock så stor att området inte räckte till, 
utan järnvägens åker mitt emot stationen även 
fick tas i anspråk för upplag. Men sedan motor-
trafiken med lastbilar gjort sitt intåg har extra 
områden inte behövt användas.

Under många år låg bangården mellan en lut-
ning i söder mot ån och en stark stigning i norr 
till banvaktstugan vid vägen till Smedby. Denna 

stigning var mycket påfrestande för tågen mot 
Kalmar. Godstågen fick ofta backa förbi statio-
nen och sedan sätta fart för att komma uppför 
motlutet. För att avhjälpa dessa olägenheter lät 
styrelsen för järnvägen schakta bort stora mäng-
der grus i backen som därigenom både sänktes 
och förkortades. Men ändå hade godstågen, då 
de bestod av ett 40–50-tal lastade vagnar, svårt 
att ta sig över stigningen. Om LCJ:s lok var till-
gängligt när man befarade nämnda svårighet 
fick det tjänstgöra som pålok[3].

År 1954 inlades grövre växlar och spårkors-
ningar i spår 4. Spår och växlar i spår 3 omlades 
med grövre materiel redan under EJ-tiden. 1955 
utbyttes rälerna i spåren 1, 2, 4 och 5 mot grövre 
räls från linjen Håkantorp–Lidköping sedan 
denna linje ombyggts till normalspår. Den 
gamla vagnvågen togs bort och skrotades. På 
grund av att SJ helt övergick till rälsbussar och 
diesellok behövdes inte kol-ladan, utan denna 
slopades 1954. Lastkajen byggdes ut till dubbel 
längd 1950.

KTsJ nya bro under byggnad 1921. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Godsmagasinet

Godsmagasinet byggdes år 1899, tillbyggdes 
omkring 1902 samt ytterligare en gång 1908. 
Under tiden som gick åt att bygga nytt stations-
hus efter branden 1913 fick magasinet även tas i 
anspråk som tillfällig expedition. En brygga för 
växtpackar och isoleringsgods[4] byggdes 1950.

Pumphuset

Pumphuset som ursprungligen var uppsatt i 
Kvarnlyckan men blev på grund av att vatt-
net där var för hårt och kalkhaltigt, flyttat till 
Ljungbyholm redan vid första tidtabellsskiftet 1 
oktober 1899. Det uppsattes då strax norr om 
den så kallade Kyrkvägen men flyttades därifrån 
till åns norra strand 1920, då även vattenkastare 
uppsattes mitt för pumphuset.

År 1920 erhölls i samhället elektrisk energi 
genom Sydsvenska kraftaktiebolaget. Samtidigt 
installerades elektrisk motor i pumphuset för 
uppfordring av vatten vilket förut utförts för 
hand. Vid tiden omkring 1920 och framåt tog 
alla tåg vatten i Ljungbyholm. Vattenkaret i det 
gamla pumphuset rymde cirka sex kubikmeter. 
Detta visade sig snart för litet för vattentagning 
till alla tåg. Med anledning av detta uppsattes 
något år senare även ett fristående plåtkar på järn-
konstruktion vilket rymde cirka 10 kubikmeter.

Brunnen varifrån vatten till pumphuset togs 
var 1952 igenslammad. Den omgrävdes och 
cementringar sattes ned i stället för sten. Strax 
efter detta arbete insattes rälsbussar och loko-
motorer och 1953 diesellok, varför ångloken 
endast användes som reserv någon enstaka gång.

Vägövergångar

Vägen till kyrkan och Trekanten låg före 1920 
utanför bangården. Den var till 1908 skyddad 
med grindar och manuell bevakning. Samti-
digt med att LCJ öppnades för trafik byttes 
grindarna till fällbommar som manövrerades 
från föreningsväxeln. När LCJ 1921 fick eget 
ingångsspår till bangården och föreningsväxeln 
indrogs, flyttades bommarnas manövrering till 
stationshuset.

Södra landsvägen, som cirka 300 meter söder 
om stationsområdet korsar järnvägen, var till 
1908 bevakad av en särskild grindvakt och där-
efter till 1920 av signalvakten vid föreningsväx-
eln. Omkring 1935 ändrades sträckningen av 
södra landsvägen så att trafiken på den ej berörde 
vägövergången. Vägen ligger dock kvar på sin 
gamla plats för trafiken till Ljungby by och mot 
Ölvingstorp och Tvärskog och bommarna blev 
kvar.

Vägövergången i bangårdens norra del till 
AB Lövträförädlingens sågverk tillkom 1932 
och underhålles av företaget. Inga skyddsanord-
ningar finns där.

År 1940 om- och nybyggdes vägen till kyrkan 
och Trekanten. Då breddades körbanan över 
järnvägen till omkring 10 meter. De gamla så 
kallade Getingebommarna utbyttes och ersattes 
med nya dubbla fällbommar.

Bevakningen vid Kölbyvägen cirka 600 
meter norr om stationen togs bort på våren 
1943. Fällbommar monterades som sköttes från 
stationen. Därmed fick stationen tre bompar 
att sköta.

Persontåg och personal på 
Kvarnlyckans station 1910. 
Foto: Samling Sveriges Järnvägs- 
museum.
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Personalen

Då stationen öppnades för trafik 1899 bestod 
personalen av endast en man, stationsmästa-
ren. År 1908, när Pårydbanan invigdes, tillkom 
såväl kontorsbiträde som stationskarl och 1918 
utökades personalen med ytterligare en stations-
karl. För lastbilstrafiken anställdes två man 
åren 1930–1942. På grund av trafikminskning 
indrogs en stationskarlsbefattning 1940. Vid för-
statligandet bestod personalen alltså av tre man: 
stationsmästare, trafikbiträde och stationskarl.

Enligt de enskilda järnvägarnas lönebestäm-
melser från 1912 hänfördes stationen till klass 
II. Den uppflyttades omkring 1915 till klass III 
och 1917 till IV. Då SJ övertog banan inordna-
des den i klass 6.

50 kronor i månaden var stationsmästarens 
lön 1899. Därtill fick han fri bostad, 5 kronor 
i månaden för vedbrand och en ersättning på 
16 kronor/månad för att posten inte var förenad 
med järnvägen. Dessutom fick stationsmästa-
ren ersättning för notiser (5 öre/styck) och för 
utskrivna fraktsedlar (10 öre/styck) samt ersätt-
ning för skötseln av medicinlådan.

1921 var stationsmästarlönen 308,33. Detta 
år utbetalades de högsta kristidstilläggen sedan 
första världskriget. Denna lön kvarstod oför-
ändrad 17 år senare. Förste kontorsbiträdet C 
G Svensson hade 1921 en månadslön på 216,67. 
Även denna lön var oförändrad 1939. Stations-

karlen K Runkvist tjänade 1921 137,50. Hans 
efterträdare E Niklasson hade 1939 en månads-
lön på 183,33.

Stationsföreståndare

V F Thorén, stationsmästare 8/8–21/11 1899. 
Han avled sistnämnda datum till följd av dia-
betes endast 25 år gammal. Han var född 18/4 
1874. Tidigare hade han varit konduktör.
Emil Engman, stationsföreståndare 1900–1916. 
Transport till Kvarnlyckan 1916, pensionerad 
1/5 1919. Född 1/4 1861, död 8/11 1936.
Gustaf Åstrand, stationsföreståndare 1916–1942. 
Transport till Skruv 1942, pensionerad 1/6 1946. 
Född 20/5 1883 i Dörby, död 16/6 1974 i Kalmar.
Gunnar Elmstrand, stationsmästare 1942–
1948. Befordrad till stationsinspektor i Kalmar 
1948. Född 12/7 1891 i Älmeboda, död 24/4 1980 
i Kalmar.
Otto Holm, stationsmästare 1948–1949. Befor-
drad till stationsmästare i Kallinge 1949. Född 
11/11 1892 i Mörrum, död 19/7 1976 i Ronneby.
Bernhard Åström, stationsmästare 1949–1959. 
Förflyttad till Trekanten 1959. Född 28/11 1898 
i Mönsterås, död 14/8 1989 i Kalmar.
Viktor Nord, kontorist 1959–1962. Förflyttad 
till Mörarp 1/1 1962. Född 1/2 1907 i Dädesjö, 
död 27/4 1984 i Kalmar.
Robert Reihammar, förste trafikbiträde 1962–
1965. Förflyttad till Kalmar 1965. Född 25/11 
1920 i Karlslunda.

V F Thorén Emil Engman Gustaf Åstrand Gunnar Elmstrand

Otto Holm Bernhard Åström Viktor Nord Robert Reihammar
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Tjänstgöringstid

Under järnvägens första år var tjänstgöringstiden 
inte ordnad. Stationsmästaren skulle vara till hands 
från första tåget på morgonen till sista på kvällen. 

Den första turlistan är dagtecknad den 30 
april 1915 och upptar en arbetstid på 10 timmar 
per dag. En kväll i veckan efter klockan 17 tilläts 
stationsföreståndaren och biträdet vara lediga, 
om arbetsförhållandena inte lade hinder i vägen. 
Från 1919 till 1942 varierade tjänstgöringstiden 
enligt turlistan mellan 208 och 238 timmar per 
månad för föreståndaren och biträdet medan 
stationskarlen alltid tjänstgjorde 208 timmar. 
Övertidsersättning förkom inte. 

Vid SJ:s övertagande blev arbetstiden 234 tim-
mar/månad för all personal. Från 1949 upptog 
turlistan 215 timmar och från 1956 ändrandes 
tjänstgöringstiden till 8 timmar/vardag.

Från 1915 var det vanliga att man erhöll fridag 
var tredje sön- och helgdag. Omkring 1920 änd-
rades detta till varannan helg. Från 1953 erhölls 
en fridag per vecka, antingen sön- och helgdag 
eller vardag. Om en man hade ledigt en vardag 
fick de övriga tjänstgöra 1½ tur. Från 1956 fick 
man en fridag för varje söndag med tjänstgö-
ring. Efter maj 1959 erhölls ytterligare en fridag 
var tredje vecka. Alla fridagar inarbetades så att 
två man då erhöll längre turer.

Industrier, vagnslastgods och 
trafikunderlag 

Av industrier finns (året är 1942) endast en såg 
och en tunnfabrik, som ägs av AB Lövträför-
ädling och som byggdes 1932. Sågen har egen 
lastbrygga vid spår 5. Dessutom finns ett mejeri, 
som under normala förhållanden sänder cirka 
50 drittlar smör per vecka och cirka 40 spannar 
mjölk[5] dagligen till Kalmar. Mejeriet har eget 
spår som ansluter till spår 1. Mellan åren 1947 
och 1956 lastades dagligen en vagn skummjölk 
från mejeriet till margarinfabriken i Kalmar. 
Vagnen befordrades med persontåg. År 1956 
lades mejeriet ned sedan ett stort centralmejeri 
byggts i Kalmar. Vagnen som dagligen gått till 
margarinfabriken i Kalmar med 6 000–11 000 
kg mjölk blev indragen.

Till industrier kan i viss mån även handels-
trädgårdarna hänföras. Sådana finns flera. Före 
den tid då de anskaffade sig motorfordon använ-
des järnvägen för de produkter som skulle för-
säljas på Kalmar salutorg. Dessa varor sändes då 
som resgods. Ett ombud från varje trädgård var 
med som försäljare. Vissa onsdagar och lör dagar 
behövdes två täckta vagnar för trädgårdarnas 
transporter.

AB Lövträförädling inköpte 1945–1955 stora 
partier bokvirke som transporterades från norra 
Skåne, huvudsakligen från Munka-Ljungby. 
Stockarna sågades och virket lastades sedan 
åter på järnväg till olika möbelfabriker. Ekvirke 
sågades också till parkettstav som i regel lasta-
des till Ronnebyhamn. 1954 blev konkurren-
sen beträffande bokvirke så stark att de långa 
transporterna för rundvirke inte betalte sig och 
alla rundvirkestransporter från Skåne slopades. 
Fabriken bytte till framställning av färdig par-
kettstav av både ek och bok. Transport av par-
ketten övergick till bil då leveransen skulle ske 
vid byggena.

Lövträförädlings sågade trävaror av ek och 
bok sändes åt olika håll i landet. En av fabri-
kens största kunder av sågad ek är (1942) Statens 
Järnvägar. Ca 500 à 600 ton trätomfat sändes till 
Göteborg per år. 

I övrigt utgörs vagnslasttrafiken numera (alltså 
1942) i huvudsak av lantmannaprodukter såsom 
fodervaror, gödning, sockerbetor, betmassa och 
spannmål med Kalmar som mottagnings- res-
pektive avsändningsstation. 
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Kalmar stads behov av is har från 1900 till 
omkring 1930 till största delen tagits i Ljung-
byholm och fraktats på järnväg. 200–300 
vagnslaster is lastades årligen. Genom till-
komsten av frysmaskiner och konkurrens från 
andra orter har isleveranserna från Ljungby-
holm minskat.

Före lastbilarnas tillkomst förkom också gan-
ska stora virkestransporter av olika slag. 

På anmodan av trafikchefen har följande upp-
gift lämnats på antalet lastade och lossade gods-
vagnar i Ljungbyholm i juli respektive oktober 
1940:

KTsJ Ank Avg
 lossade lastade
Juli 1940 100 75
Oktober 1940 71 150
Summa 171 225

LCJ Ank Avg
 lossade lastade
Juli 1940 7 17
Oktober 1940 5 19
Summa 12 36 

Av uppgiften framgår att trots den stora kon-
kurrensen om transporterna har stationen kun-
nat hålla en relativt bra vagnslasttrafik kvar vid 
järnvägen. Detta är till stor del beroende på 
stationens tillgång till lastbil, med vilken varor 
körts ut till eller hämtats hos kunden.

Biljettantalet är i förhållande till resandeanta-
let lågt, vilket orsakas av de många månads- och 
familjebiljetterna med 20 respektive 40 enkla 
resor mot nedsatt avgift, vilka de flesta famil-
jerna begagnar sig av. Den största avmattningen 
av resandetrafiken beror på busstrafiken med 
flera turer per dag, som insattes omkring 1925, 
samt den stora privata bilparken.

Nedgången av godsexpeditionen beror dels på 
biltrafiken, men mest är den förorsakad av att 
LCJ erhöll samtrafik 1931 och att omexpediering 
av denna banas samtrafik bortföll här i Ljungby-
holm. Vagntrafikens nedgång beror på konkur-
rensen av lastbilar och av konjunkturerna.

Efter SJ:s övertagande av banorna gick 
direkta tåg Påryd–Kalmar, varför inga  vagnar 
från fd LCJ blev av- eller tillkopplade i Ljung-
byholm. En följd av detta var att antalet 
avsända och mottagna godsvagnar krympte 
betydligt.

Antalet biljetter minskade avsevärt då buss-
turerna ökade och allmänheten övergick till 
att åka buss. En biljett som inköptes på bussen 
gällde också för tåg. Däremot gällde järnvägsbil-
jett inte på bussarna. Först 1959 blev tågbiljetten 
giltig även på bussarna men då mot 60 öres till-
lägg.

Tidtabeller och post

Till allmänhetens tjänst och upplysning lät 
järnvägen trycka anslagstidtabeller som delades 
ut alldeles gratis till trafikanterna. Dessutom 
annonserade järnvägen i ortspressen om tågens 
gång. Detta var givetvis en bra form av kund-
tjänst.

Kalmar–Torsås-banan hade hela sin tid tabell-
nummer 211 i Sveriges Kommunikationer och 
järnvägen till Påryd 212.

Posten har inte varit förenad med järnvägen. 
Särskild poststation finns i samhället i statio-
nens närhet (1942).

KTsJ tjänstetidtabell. Samling Sveriges Järnvägs-
museum.
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Järnvägens biltrafik

För att försöka bevara trafiken till järnvägen och 
stå trafikanterna till tjänst insatte KTsJ omkring 
1930 såväl person- som lastbil med trafiktill-
stånd.

Personbilen var avsedd i främsta rummet att 
mot avgift stå resande till tjänst till och från 
tåg. Dessemellan skulle den utföra även andra 
beställningskörningar. En stationskarl skötte 
chaufförsbefattningen.

Likaså var lastbilens uppgift att mot låg avgift 
utföra körningar till och från järnvägen. När 
sådana transporter inte fanns, utfördes andra 
körslor mot skälig ersättning, dvs man skötte 
vanlig åkerirörelse. Särskild personal (två man) 
var anställd för lastbilen.

Genom dessa bilars – och i synnerhet last-
bilens – tillvaro hölls trafiken kvar till järn-
vägen i rätt stor utsträckning och mycken trafik 
 räddades åt densamma.

Fraktkostnaden delades i regel upp på så sätt 
att järnvägen fick full järnvägsfrakt för transpor-
ten och bilen skillnaden mellan denna och vad 
bilfrakten skulle kostat mellan transportpunk-
terna. Genom de låga chaufförsarvodena och 
intjänta medel på åkeritransporterna var lastbils-
rörelsen ekonomiskt lönande.

I och med det senaste världskrigets utbrott 
och därmed följande restriktioner och svårig-
heter samt statens övertagande av järnvägen och 
bildriften, indrogs personbilens trafik 1939 och 
lastbilstrafiken 1942.

Omkring 1925 öppnades en privat omnibus-
linje Kalmar–Ekenäs, vilken berörde samhället 
och trafikområdet. Omkring 1939 övertog KTsJ 
omnibuslinjen och utsträckte den till Bergkvara.

Busstrafikens turer blev allt tätare och fr.o.m. 
31 maj 1959 kördes 12 dubbelturer till Kalmar 
vardagar. Då linjen Ljungbyholm–Påryd nedla-
des inrättades en linje Kalmar–Påryd och det 
blev fr.o.m. 1/10 1959 5–7 turer i varje riktning. 
Mellan Kalmar och Ljungbyholm fanns 1/10 
1959 17–19 bussturer i varje riktning. Allt gjor-
des för att flytta över de resande från järnväg 
till buss. Kretstrafik för styckegods inrättades 
redan 1949. En bil gick Kalmar–Torsås och en 
Kalmar–Gräsgärde. År 1954 indrogs den sist-
nämnda. 1959 då Pårydbanan lades ner inrät-
tades bil trafik mellan Kalmar och Påryd via 
Tvärskog.

Ljungbyholm—Karlslunda Järnväg

Ej långt efter Torsåsbanans tillkomst började 
Karlslunda kommun och delar av Mortorps för-
samling att arbeta för järnvägskommunikationer 
till sina bygder. Tvenne förslag förelåg till järn-
väg från Påryd i Karlslunda socken till en station 
vid Kalmar–Torsås järnväg: Vassmolösa eller 
Ljungbyholm. Förslaget till Ljungbyholm vann 
största tillslutningen då detta förslag berörde 
flest antal bebyggda orter. Ljungbyholm–Karls-
lunda Järnväg, som är 19 kilometer lång, färdig-
byggdes 1908 och öppnades för trafik den 12 
augusti samma år. 

Som förut nämnts byggde LCJ eget ingångs-
spår till Ljungbyholms station 1920. Bron över 
Ljungbyån är av armerad betong och med 15 
meters spännvidd. Bron byggdes av Skånska 
Cementgjuteriet AB.

LCJ hade egen trafikchef med Kalmar som 
stationsort. Stinsen i Påryd (Gustaf Johnsson) 
skötte dock de flesta sysslorna som tillkom tra-
fikförvaltningen. 

År 1929 övertog KTsJ Karlslundabanan och 
samtidigt överflyttades trafikledningen till Tors-
åsbanans kontor i Kalmar.

I september 1959 nedlades person- och 
stycke godstrafiken till Påryd. Vagnslaster befor-
drades tills vidare två gånger per vecka med loko- 
motor. Trafiken hade gått tillbaka de sista åren 
och lämnat stor förlust. Det som var kvar var i 
stort sett skolungdom och affärsanställda som 
reste på månadsbiljett.

Fr.o.m. 1 augusti 1960 upphörde även vagns-
lasttrafiken och järnvägen fick därigenom sin 
dödsdom. Den 6 september 1960 klockan 11.50 
rullade sista arbetståget med räls och sliprar in 
på Ljungbyholms station. Tio kasserade knalldo-
sor avfyrades med dunder och brak. Därmed är 
Karlslundas stolta lilla järnvägshistoria slut.

Telegraf och belysning

När elkraften blev tillgänglig längs järnvägen 
 slopades batterierna för telegrafen, och ström-
men förändrades från öppen till sluten. Batte-
rierna bestod av ett 50-tal glasburkar fyllda med 
vatten och vitriol (blåsten), i vilken inmatades 
batterizinkar som medelst ståltråd var förbundna 
med varandra. Dessa zinkar fick allt som oftast 
rengöras från slagg och burkarna påfyllas med 
vatten och vitriol. LCJ hade endast lokaltelefon. 
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På Torsåsbanan slopades telegrafen 1942–1943 
och ersattes av telefon. Efter SJ:s övertagande 
av järnvägen inrättades två selektorlinjer. Den 
gamla telefonledningen ändrades till bantelefon.

Belysning i tjänstelokaler, plattform, magasin 
och signalanordningar utgjordes till att börja 
med av fotogenlampor. Omkring 1910 erhöll 
Ljungbyholm en luxlampa för belysning av per-
rongen och som delvis också belyste bangår-
den. Att underhålla alla dessa lampor med olja 
och puts samt med tändning och släckning tog 
mycket tid i anspråk, då försignal, semaforer, väg-
bommar och växellyktor var belägna långt från 
stationshuset. Växellyktorna togs bort omkring 
1930. Därför blev det ”högtid” när man i okto-
ber 1920 fick elektrisk belysning och med ett 
handgrepp kunde utföra alla dessa tändningar 
och släckningar och befriades från fotogenlam-
porna. Förutom behövlig innerbelysning och 
yttre på stationshuset och magasinet uppsattes 
fyra ljuspunkter på ledningsstolparna på bangår-
den. SJ ändrade och förbättrade sedermera ban-
gårdsbelysningen till åtta 300 W lampor. Också 
invändigt ändrades belysningen till det bättre.

Plantering

Järnvägsledningen har alltid varit mån om att 
stationerna hållits snygga och prydliga. Detta 
gäller även planteringarna omkring stations-
husen.

Under järnvägens första trafikår anlades gräs-
mattor, planterades prydnadsbuskar och träd 
samt fruktträd för stationsmästarens räkning 
efter förslag av gartner[6] August Eriksson i 
 Kalmar stadspark.

År 1918 ändrades detta och en ny plantering 
anlades mellan mejeriet och stationsplanen efter 
ritningar och förslag av trädgårdskonsulenten 
Sigurd Ohlsson i Kalmar.

På initiativ av styrelseledamoten i Kalmar–
Torsås järnvägsbolag direktören Axel Åkesson 
i Ljungbyholm inplanterades omkring 1931 ett 
antal träd på gränsen mellan järnvägens område 
och kyrkoherdebostället från vägen mot Trekan-
ten till Lövträförädlings fabriksområde. Dessa 
träd skulle, menade han, hämma de västliga vin-
darna. Stationsplanen var nämligen hårt utsatt 
för västlig blåst som besvärade trafikanterna.

Ljungbyholms stationshus med uppvuxen grönska omkring 1930. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Järnvägen läggs ner

Så har det nu gått med Kalmar–Torsås järnväg 
som med så många andra järnvägar att driften 
på densamma nedlades den 30 maj 1965. Där-
med har Ljungbyholms station som trafikanstalt 
upphört, varför det inte finns något ytterligare 
här att meddela.

Däremot vill jag nämna något om Torsås-
banan som helhet. Under järnvägens första 
trafik  år hade den en mycket god persontrafik 
– den tredje i ordningen av Sveriges smalspår-
iga banor efter Stockholm–Rimbo och Meller-
sta Blekinge (Karlskrona–Karlshamn) Järnväg. 
Vagnslasttrafiken var däremot inte så stor. Men 
under årens lopp steg även denna och var god 
ända in på 1930-talet. Inkomsten per dag och 
bankilometer var förhållandevis god. Redan 
under 1930-talet började bilarna göra sitt intåg 
i bygderna. Genom lantbrukarnas och bygde-
befolkningens i regel goda ekonomi skaffade 
man sig person bilar och sedermera lastbilar och 
traktorer. Dessa fordon blev snart ganska all-
männa och därigenom bortrycktes järnvägens 
förutvarande goda trafik. Vidare insatte en pri-
vatperson en busslinje mellan Kalmar och Eke-
näs vilket också tärde på resandetrafiken.

Men trots denna åderlåtning ansåg sig järn-
vägsstyrelsen så sent som i februari 1941 be--
teckna Kalmar–Torsås-banans trafiktal vara av 
den storleksordning att järnvägens uteslutande 
från allmänt förstatligande icke kunde ifråga-
sättas. De sammanlagda trafikenheterna var 
nämligen större än motsvarande tal för några 
av de smalspåriga järnvägar som övergått eller 
är avsedda att övergå i statens ägo. Emellertid 
tycks SJ-ledningen ha kommit på andra tankar 
om järnvägens existensberättigande. Det har 
inte saknats exempel på att övergångsgods och 

-resande, som förut befordrats över Torsås, av SJ 
letts andra vägar samt att trogna järnvägskunder 
bearbetats av höga SJ-tjänstemän att använda sig 
av lastbilar för sina godstransporter i stället för 
järnvägen.

När de stora trafikantgrupperna handel och 
lantbruk inte längre begagnade sig nämnvärt av 
järnvägen för sina transporter samt is- och grus-
sändningarna upphört och SJ-ledningen dess-
utom hjälpte till att minska trafikmöjligheterna 
måste utgången för Torsåsbanans del till slut bli 
nedläggning.

”Endast 66 år gammal har Kalmar–Torsås järn-
väg utfört sin livsgärning. Överflödig, omodern 
och förgäten av den bygd som invigningsdagen 
den 8 augusti 1899 hurrade och flaggade och så 
förhoppningsfullt hälsade detta samhällsorgan 
välkommet som räddaren av bygden. G Olson”[7] 

Den 29 maj 1965 gick de sista tågen på f.d. 
Kalmar–Torsås-banan. Tågen var välbesatta med 
resande. De ville därigenom ta farväl av det sam-
färdsmedel som de under så många år använt sig 
av och som de lärt sig uppskatta som ett billigt 
och säkert färdsätt – trots smalspår. Bland de 
resande fanns även sådana som reste med invig-
ningståget 1899.

Avslutning

Nu vill jag, som är pensionär sedan många år, 
avsluta min påbörjade historik över Ljung-
byholms station med tillägg gjorda av mina 
efterträdare och överlämna den till Statens Järn-
vägsmuseum för benägen förvaring. Hoppas att 
den kan bli av någon järnvägsintresserad person 
uppskattad och värd att läsa.

Kalmar i augusti 1965
Gustaf Åstrand
f.d. stationsföreståndare i Ljungbyholm 1916–1942

[1] Kalmar stift upphörde 1915.
[2] Kalmar stad tog från 1910 sitt vatten i Råsbäcks källa i närheten av Tvärskog på Pårydbanan och 
huvudvattenledningen grävdes ned i banvallen.
[3] Påskjutningslok.
[4] Isoleringsgods var styckegods, som av olika skäl inte kunde lastas i vanliga täckta vagnar. Exem-
pelvis på grund av ohanterlighet (långa rör etc) eller påverkan på annat gods (vissa kemikalier etc). 
[5] En mjölkspann torde vid denna tid ha rymt 50 liter.
[6] Trädgårdsmästare.
[7] Gustav Olson var konduktör vid Kalmar smalspåren, fackföreningsman och författare, bland 
annat till romanen ”Tåg ut”.
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Penningvärdet låg relativt stabilt under tiden 
1870–1910. Därefter halverades det till år 
1940, sjönk till 1/4 1955 och 1/50 år 2010. 
Samtid igt har de nominella lönerna ökat: 
jämfört med 1850 till det dubbla 1870, fyra 
gånger 1905, 50 gånger 1953 och 100 gånger 
1964. År 2010 är de nominella lönerna ca 
2 400 gånger högre än 1850. Med hänsyn till 
inflationen ger det ca 50 gånger högre köpkraft 
år 2010 jämfört med 1850. Faktorerna är 
många och alla jämförelser är relativa.

Lars Berggrund

Statens Järnvägar
 – ett affärsverk i hundra år

Inledning

I december 1856 inleddes järnvägstrafik på 
statens järnvägar. Verksamheten har bedrivits 
i ett statligt verk under olika namn fram till år 
2001. Då bildades statliga bolag för persontra-
fik, godstrafik och stödfunktioner till järnvägs-
verksamhet. Endast vissa funktioner lämnades 
kvar i affärsverket Statens järnvägar för en 
avvecklingsperiod. När verket slutligen lades 
ner vid årsskiftet 2012–2013 kunde man se till-
baka på en 156 år lång period som i grunden 
förändrat hela det svenska samhället. I denna 
text dokumenteras både järnvägstrafikens ut- 
veckling och dess samverkan med samhällsut-
vecklingen, och affärsverkets avvecklingspro-
cess 2001–2012. 

Statens järnvägsbyggnader, Styrelsen för sta-
tens järnvägstrafik, Järnvägsstyrelsen, Statens 
Järnvägar – namnen har skiftat, vilket kan vara 
förvirrande. I texten används begreppet Statens 
Järnvägar eller SJ för verket fram till år 2001. 
Därefter avser SJ AB det statliga bolaget för per-

sontrafik, medan affärsverket benämns Statens 
järnvägar med litet ”j”.

I fem kapitel beskrivs en trög start (1830–
1855), järnvägens uppgång (1856–1950), ned-
gång (1950–1988), renässans och uppdelning 
(1988–2000), samt affärsverkets avveckling 
(2001–2012). Varje avsnitt har ambitionen att 
vara sammanhållet, med alla aspekter. Därför 
återkommer t.ex. dotterbolag och teknikutveck-
ling i varje avsnitt. Detta genomförs dock inte 
helt konsekvent – ibland är utblickar till andra 
perioder lämpliga.

En speciell fråga är valutor och penningvär-
dets förändring – det förekommer flera uppgif-
ter om kostnader vid olika tider i texten. Från 
1850 har följande valutor funnits i Sverige: Riks-
daler banco och riksgälds fram till 1855, riks- 
daler riksmynt 1855–1873 och kronor från 1873. 
En riksdaler banco var värd 1,5 riksdaler riks-
gälds, och var 1850 värd lika mycket som ca 105 
kronor år 2010. När riksdaler riksmynt infördes 
1855 hade den en köpkraft som motsvarar ca 55 
kronor år 2010. När kronan infördes 1873 hade 
den ett värde som motsvarar 47 kronor år 2010.
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Sammanfattning

Det dröjde innan järnvägsbyggandet tog fart i 
Sverige. Först 1854 togs beslutet att staten skulle 
bygga ett stambanenät, och i december 1856 
öppnades de första bandelarna för trafik – Sta-
tens Järnvägar hade startat.

På 50 år byggdes huvuddelen av det svenska 
järnvägsnätet upp, runt 500 mil statliga banor 
och 1 000 mil enskilda – ett riktigt storverk. 
Men det skedde under ständiga heta debatter i 
riksdagen. När vägtrafiken började konkurrera 
med järnvägen på 1920-talet hamnade många 
småbanor i ekonomiska svårigheter. Detta ledde 
till beslutet om frivilligt förstatligande 1939.

Järnvägen kom att förändra Sverige på djupet 
när snabba och billiga transporter blev möjliga. 
Redan när järnvägen började blev restiden 1/7 
och kostnaden 1/4 – en riktig revolution. Det var 
industrin och de mindre bemedlade som fick 
störst nytta, och landet utvecklades från fattig-
dom till välfärd på tre generationer. Järnvägen 
stod för teknisk utveckling, säkerhet och effek-
tivitet, men kom också att få stort inflytande på 
samhällsbyggandet. Elektrifieringen från 1915 
och framåt var ett viktigt framsteg med ökad 
kapacitet, minskade driftskostnader och mins-
kat beroende av utländskt stenkol.

Statens Järnvägar blev snabbt det största 
företaget i landet: redan 1903 var man 20 000 
anställda och maximum nåddes på 1950-talet 
då det fanns 75 000 anställda. Organisationen 
byggdes på militära traditioner. Det var helt nya 
yrkesgrupper som behövdes, och det blev en 
möjlighet till sysselsättning och karriär för många 
som stått utan försörjningsförmåga. 

Trots den ökande konkurrensen från vägsidan 
kom järnvägen att få en glansperiod under andra 
världskriget, då transportapparaten tänjdes till 
sitt yttersta för att klara både industrins, försva-
rets och allmänhetens transportbehov. Men på 
50-talet var det slut på framgångarna – bilen tog 
över. Många av de förstatligade banorna var olön-
samma.

Det trafikpolitiska beslutet 1963 innebar strikt 
företagsekonomiskt lönsamhetskrav, och ca 600 
mil järnväg lades ner, personalen minskade med 
hälften till 1985. Samtidigt fortsatte den tekniska 
utvecklingen med fjärrblockering, ATC, skarv-
fria spår och tåg i högre hastigheter, t.ex. X 2000.

För att hantera den nya situationen krävdes 
omorganisation, den första genomgripande på 
100 år. Den centrala förvaltningens roll stärk-
tes, handläggningen förenklades och mer indu-
striella arbetsformer infördes. Men nedgången 
fortsatte, och en ny större omorganisation 
genomfördes 1982. Nedgången fortsatte ändå. 
Behovet var stort av nya radikala lösningar.

En ny trafikpolitik beslutades 1988. SJ dela-
des i ett trafikverk som skulle arbeta på kom-
mersiella villkor och ett banverk där staten tog 
ett större ansvar för infrastrukturen än på länge. 
De närmaste åren beslutades dock en rad för-
ändringar i förutsättningarna som försvårade 
för trafiken att bli lönsam. En statlig utredning 
inför det nya trafikpolitiska beslutet 1998 kom 
med en rad förslag till lösningar. Bara få av för-
slagen ledde till beslut i riksdagen.

Det krävdes ny omorganisation som genom-
fördes under stora våndor 1987–1988. Den nya 
ledningen hämtades till stor del från det privata 
näringslivet. Under tiden bröts Banverket ut ur den 
gamla organisationen, vilket inte skedde lättvin-
digt ur den hundratrettioåriga integrerade verksam-
heten. Det bedrevs intensiv utredningsverksamhet 
om behovet att öka investeringarna i infrastruk- 
turen, vilket också skedde i början av 1990-talet.

För persontrafiken bedrevs många utveck-
lingsprojekt, det viktigaste blev införandet av 
snabbtågstrafik från 1991. Totalt ökade produk-
tiviteten avsevärt och ekonomin förbättrades. 
Godstransporterna led av olönsamma avtal och 
mycket dålig lönsamhet, och stora förändringar 
genomfördes, såväl organisationsförändringar 
som avtalssanering. Dessutom rationaliserades 
rangeringen av tågen, med koncentration till 
endast fem platser. Även för godssidan förbätt-
rades produktivitet och ekonomi.

SJ fick 1985 större möjligheter att finansiera 
verksamheten med lån och disponera sitt över-
skott. Med lånefinansiering via amerikanska 
leasinglösningar sparades stora summor. Olika 
politiska beslut kom dock att försämra SJ:s kon-
kurrenskraft, och ända fram till bolagiseringen 
2001 var resultatet de flesta år negativt. Det egna 
kapitalet halverades – bl.a. på grund av stora 
investeringar i fordon och fastigheter. Flera nya 
trafiksystem öppnades, som Mälarbanan, Svea-
landsbanan och Blekinge kustbana. Till att 
börja med gick flera av dessa med förlust innan 
trafiken byggts upp tillräckligt.
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Redan i början av 1990-talet diskuterades 
bolagisering av SJ, men det dröjde till år 2000 
innan den beslutades. En av stötestenarna var 
att vissa statliga åtaganden inte kunde följa 
med till bolagen, och slutsatsen blev att affärs-
verket Statens järnvägar fick bli kvar en tid. 
De nybildade företagen förvärvade delar av 
affärsverket vid bolagsbildningen vid årsskif-
tet 2000–2001.

För affärsverket Statens järnvägar var upp- 
draget att under några år hantera leasing åta-
gandena, personal som inte kunde sägas upp, 
de fastigheter som inte fördes över till Jern- 
husen, järnvägsmuseet, arkivet samt ett antal 
andra frågor som inte kunde föras över till bo-
lag en. Under 2001–2003 löstes flertalet av dessa 
frågor, men avveckling av leasingavtalen krävde 
längre tid. Regeringen bestämde också att Sta-
tens järnvägar skulle ta över de fordon som 

användes i Rikstrafikens avtal om Norrlands-
trafiken. 

Perioden 2004–2012 dominerades av fordons-
förvaltningen och avvecklingen av leasingav-
talen. Under perioden gjordes stora insatser för 
att modernisera sovvagnar och andra fordon. 
Intäkter av uthyrningen finansierade investe-
ringarna. Leasingförvaltningen gjorde det möj-
ligt att fram till 2012 avveckla alla avtalen i 
förtid – de skulle annars ha sträckt sig ända fram 
till 2021.

När Statens järnvägar avvecklades vid års-
skiftet 2012–2013 fördelades de uppdrag som 
kvarstod på Trafikverket (fordonsförvaltningen 
m.m.), Riksgälden (obligationer m.m.), Statens 
tjänstepensionsverk och Regeringskansliet. Verket, 
som 2001 inte hade något eget kapital, kunde 
vid avvecklingen föra över en halv miljard kro-
nor till staten.

”Karven”, det legendariska tåget mellan Kiruna och Narvik, på väg in till Björkliden med Nuolja i bakgrunden. 
En av affärsverket Statens järnvägars dominerande uppgifter under de sista åren var fordonsförvaltning för den 
av staten upphandlade Norrlandstrafiken. Foto: Anders Jansson.
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En trög start
1830–1855

När George Stephenson vann över John Erics-
son i lokomotivtävlingen i Rainhill 1829 var 
järnvägen redan i stark utveckling i England. 
Frankrike, Belgien, Tyskland och USA var bara 
några år efter. Många fler stod på kö. Men i Sve-
rige skulle järnvägsfebern dröja.

Första halvan av 1800-talet kom att domineras 
av kanalbyggande. Sjöfart hade i alla tider erbjudit 
enda möjligheten till tunga transporter, och ett 
kanalnät sågs som i högsta grad eftersträvansvärt.

Redan 1829 kom det första förslaget i riks-
dagen om en järnvägsförbindelse i stället för 
kanal, men det skulle ta 25 år innan järnvägen 
skulle ses som något annat än ett komplement 
till vattenvägarna. Motståndet mot järnväg var 
kompakt på många håll. ”Sverige hade ej råd 
att bortöda nya miljoner på samfärdsmedlens 
utveckling.” Järnvägens snabba utveckling på 
kontinenten ledde dock till återkommande 
motioner vid riksmötena.

Sveriges avlägsna läge, gleshet, brist på genom-
fartstransporter och dåligt utvecklat näringsliv 
kunde inte motivera ett nytt trafikslag. ”Hvad 
skulle man då frakta på järnvägar i Sverige? 
Litet strömming från Stockholm till Göteborg 
och litet torsk tillbaka!” Landets dåliga finan-
ser uppmuntrade heller inte – statsverkets årliga 
inkomster låg på 1840-talet fortfarande under 
10 miljoner riksdaler! Tillverkningsvärdet vid 
landets samtliga manufakturer uppgick 1842 
till endast drygt 15 miljoner riksdaler, och den 
totala exporten till 18 miljoner riksdaler.

Greve Adolf Eugène von Rosen hade en lång 
bana som officer i flottan med talrika utländska 
uppdrag. Han hade samarbetat med John Erics-
son, deltagit i Göta kanalbyggnad och orga-
niserat Greklands flotta. Men mest hade han 
verkat i England. Han var nästan 50 år gammal 
när han återvände till Sverige 1845, uppfylld av 
tanken att göra Sverige till en stormakt genom 
att utrusta det med ett nät av järnbanor. Han 
hade en plan klar och försäkringar om finansie-
ring från engelska kapitalister.

Misstroendet var massivt, men von Rosen fick 
tillstånd att anlägga järnvägar i Sverige om han 
kunde lägga fram fullständiga planer och kost-
nadsförslag till Kungl. Maj:t senast före 1847 års 

utgång. von Rosen misslyckades med att få fram 
tillräckligt kapital. Trots intensiva övertalnings-
försök stod den svenska ledningen oförstående 
till järnvägens nytta; man var väl medveten om 
kraschen på engelska järnvägsspekulationer. 
Debattens vågor gick höga. von Rosen vädjade 
om att åtminstone få bygga järnväg mellan 
Hjälmaren och Vänern som en första del av en 
järnvägslinje mellan Stockholm och Göteborg. 
Han stod envist kvar vid grundtanken om pri-
vat finansiering och trafikeringsrätt. I december 
1848 fick han efter hårda duster i riksdagen till-
stånd – och svenskt bidrag – att bygga järnväg 
Örebro–Hult (vid Vänerns strand en mil söder 
om Kristinehamn). Ett par år senare förläng-
des förslaget till Köping vid Mälaren. Men von 
Rosen förföljdes av olyckor, och aktieteckning-
en för hans järnväg gick långsamt. Krimkriget 
utbröt och de franska och engelska finansiärerna 
tappade intresset för investeringar i Sverige. Han 
misslyckades med sitt uppdrag, och staten befria-
des från sina förpliktelser till bolaget.

Greve Adolf Eugène von Rosen. 
Oljemålning utförd av sonen Georg von Rosen.
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Under tiden hade en del små bruksbanor 
anlagts framför allt i östra Värmland. Fryks-
tabanan mellan Frykensjöns södra ände och 
Klarälven öppnades hösten 1849. Den invigdes 
av Oskar I året efter. Flera småbanor följde i sjö- 
systemen mellan Filipstad och Kristinehamn. De 
var mestadels hästbanor, men de visade sig effek-
tiva och nyttiga. Det var också en privat bana 
mellan Nora och Örebro som den 5 juni 1856 
blev först i landet med normalspårig ångloksdrift.

När intresset för järnväg så småningom tändes 
i landet, och när till och med regeringen svängde 
i uppfattning framstod det som nödvändigt med 
ett statligt ansvarstagande för ett stambanesys-
tem. Man såg framför sig en finansiering med 
höjd brännvinsskatt eller ett inhemskt fondsys-
tem. Ett system av huvudbanor utreddes 1852 – 
utan von Rosens medverkan. Hösten 1853 lade 
regeringen fram sitt förslag om statligt byggda 
och ägda stambanor. 1854 års riksdag biföll för-
slaget. Opinionen i landet hade nu svängt så att 
man ivrigt argumenterade för järnvägsutbyggnad. 
Detta trots att finansieringen visade sig kräva 
statlig skuldsättning utomlands. Beslutet var ett 
av de viktigaste i svensk ekonomisk historia.

Vem skulle då få ansvar för utbyggnaden? 
Svenska erfarenheter av järnvägsbyggande sak-
nades. Dock fanns det en framstående ingenjör 
som nyligen utfört arbetena med Stockholms 
sluss inom ramen för uppgjord kostnadsberäk-
ning. Det var översten i flottans mekaniska kår 
Nils Ericson, som i flera projekt visat ovanlig 
organisationstalang och ledarförmåga. Han 
hade dock knappt sett en järnväg, och han hade 
övertygelsen att det var utbyggnad av vatten-
vägarna som var det naturliga för landet. Nils 
Ericson var 52 år gammal när kungen kallade 
honom till sig och uppmanade honom att ta 
över ledningen av statens järnvägsbyggande. 
Han lät sig övertalas mot långtgående befo-
genheter, större än någon annan svensk under 
1800-talet. Den 22 januari 1855 utnämndes han, 
och äventyret Statens Järnvägar hade börjat. 
Redan i april påbörjades byggnadsarbeten på 
Västra och Södra stambanorna, och ett drygt år 
senare – den 1 december 1856 – öppnades de 
första statsbanelinjerna Göteborg–Jonsered och 
Malmö–Lund för allmän trafik.

Källa: Sveriges järnvägar hundra år.
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Uppbyggnad av järnväg 
och samhälle
1855–1950

Järnvägen etablerar sig – obönhörligt men 
under stora våndor

Man kunde tro att allt nu skedde välplanerat 
och förutsebart. Nils Ericson hade uppdrag att 
bygga stambanor mellan Stockholm och Göte-
borg och mellan Stockholm och Malmö. Men 
sträckningarna var ännu inte klara. Man bör-
jade bygga närmast Göteborg och Malmö, och 
under de närmaste åren följde ett ständigt katt-
rakande i riksdag och samhällsdebatt om banor-
nas sträckning. I riksdagen hade en kommitté 
arbetat fram ett förslag till sammanhållet system 
av stambanor som lades fram i september 1856. 
Det omfattade fem stambanor: den  västra mel-
lan Stockholm och Göteborg, den södra från 
Malmö via Jönköping till Falköping, den norra 
över Uppsala till Gävle, den nordvästra mot Karl-
stad, Arvika och norska gränsen samt den östra 
från Katrineholm till Norrköping med anslut-
ning till den södra i Jönköpingstrakten. 

Det blev med tiden alltid som Nils Ericson 
själv ville: en bana söder om Mälaren (inte norr 
om), söder om Billingen (inte norr om), genom 
de inre delarna av Småland till Nässjö (inte 
längs Lagan mot Jönköping). Nils Ericson var 
redan från början klar över att det krävdes en 
station centralt i Stockholm, men fick i början 
nöja sig med en slutstation på Söder vid Fatburs-
sjön (i dag Medborgarplatsen).

Hela längden på Nils Ericsons förslag uppgick 
till 154 mil med en anläggningskostnad på 116 
miljoner riksdaler och en utbyggnadstid på 15 
år. Han hade hittills gjort erfarenheten att arbe-
tare kunde rekryteras från den lokala jordbruks- 
befolkningen, men endast till hälften av be- 
hovet, och föreslog att den andra hälften skulle 
ske genom arbetskommenderingar ur armén.

Även om stridigheter hela tiden fortgick om 
banornas sträckning var opinionen nu inställd 
på forcerad utbyggnad. Trots den monumentala 
lånesumman i förhållande till statens finanser 
hade en god handelskonjunktur i början av 
1850-talet ökat optimismen. I juni 1857 beskri-
ver finansminister Gripenstedt i ett berömt tal 
en lysande utveckling av landets ekonomi med 

järnvägen, och hur man inom kort tid skulle 
kunna bära den årliga räntan och amorteringen 
utan att höja skatten. Han får benämningen 
”blomstermålaren”. I september 1857 enas riks-
dagen om dragningen söder om Mälaren, och 
man beslutar också om upplåning utomlands.

Nils Ericson hade redan tidigt föreslagit att 
en särskild styrelse skulle överta hans befogen-
heter. Arbetet var mycket omfattande, och 1859 
anhöll han hos kungen om att bli entledigad. 
Det dröjde dock till årsskiftet 1862–63, när 
han kort efter festligheterna kring Västra stam- 
banans invigning avgick från sin post. Hans 
arbete delades då upp på två ämbetsverk: Sty-
relsen för statens järnvägstrafik och Styrelsen 
över statens järnvägsbyggnader, med cheferna 
K.O. Troilius respektive K.G. Beijer. Drift och 
underhåll av den trafikerade banan låg på trafik- 
styrelsen, medan byggnadsstyrelsen enbart sva-
rade för nybyggnad.

Det är lätt att tro att ett intensivt och planmäs-
sigt byggande pågick – kartorna över järnvägs-
nätet ger lätt en sådan bild. Men variationerna 

Nils Ericson. 
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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över åren och de hårda striderna i riksdagen ger 
en annan bild. Konjunkturerna skiftade oerhört 
under andra halvan av 1800-talet. Lågkonjunktur 
med inslag av missväxt och svält blandades med 
starka blomstringstider. Det var starka tillväxt- 
perioder under 1850-talet, 1870-talet och 1890-
talet. Investeringarna i järnvägar varierade med 
konjunkturerna, men användes också för att 
dämpa effekterna av konjunktursvängningarna.

Nästan varje gång järnvägsfrågorna dök upp i 
riksdagarna under 1800-talet ledde det till hårda 
debatter mellan fraktioner med helt olika upp-
fattningar. Regeringsförslagen avvisades ofta, 
och riksdagens egna betänkanden i statsutskot-
tet röstades ofta ner vid riksdagsvoteringarna. 
Slutresultatet blev trots allt en stark och lång- 
varig byggnadsperiod som på en dryg 50-årspe-
riod gav oss de järnvägar vi har idag. Men alter-
nativen har varit många och långlivade, och 
ibland har valet varit nästan slumpartat. Man 
beviljade också anslag för bidrag till enskilda 
banor. Intressant är hur svårt det var att låna 
upp pengar inom landet. När man 1859 behövde 

ett statslån på 25 miljoner riksdaler fanns i hela 
det svenska banksystemet bara 19 miljoner i 
innestående medel. Man fick väsentligen lita till 
den utländska lånemarknaden.

Västra stambanan öppnades i november 1862 
och Södra stambanan i december 1864. Linje-
sträckningen för banan Stockholm–Uppsala 
kunde beslutas först efter våldsam debatt, och 
banan öppnades 1866. Nils Ericsons förslag 
om sammanbindningsbana i Stockholm gick 
samma väg: våldsam debatt, slutligen beslut och 
öppnande 1871. Nordvästra stambanan genom 
Värmland till norska gränsen öppnades samma 
år. Sträckningen av Norra stambanan diskutera-
des intensivt – totalt undersöktes 31 alternativa 
linjer från Stockholm till Storvik i Gästrikland. 
Östra stambanan mellan Katrineholm och Näs-
sjö öppnades 1874 och Norra stambanan till 
Storvik via Krylbo 1875. Dessutom byggdes en 
bana mellan Skövde och Karlsborg (klar 1876) 
till depåfästningen där. Nära 150 mil och i stort 
sett hela det förslag som lagts fram 1854 hade 
genomförts – ett riktigt storverk.

Uppehåll för resandeutbyte och kanske även intagande av måltid i Hallsberg 1876. Lägg märke till klassmarke-
ringarna på kupédörrarnas insida. Informationen var på så sätt tillgänglig även vid öppna dörrar när den bäst 
behövdes. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Tågmöte vid Stenbacken på Malmbanan år 1903. Loket närmast i bild är SJ Ma 653 tillverkat året 
innan av Nydqvist & Holm i Trollhättan. Foto: Borg Mesch, samling Sveriges Järnvägsmuseum.

SJ F 1200 med snälltåg vid Bränninge mellan Södertälje och Järna år 1915. Foto: Erik Wilhelm 
Snell, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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De kommande årtiondena skulle domineras 
av diskussionerna om fortsatt utbyggnad i Norr-
land. Det gällde dels en tvärbana genom Jämt-
land till Trondheim, dels en ”längsbana” norrut. 
Som vanligt var det heta diskussioner om utbygg-
nadsalternativ. Storvik–Ånge stod klar 1878 och 
tvärbanan fullbordades 1882. Sedan återstod 
val av förgreningspunkt – det blev Bräcke – och 
hur långt man skulle bygga norrut. Slutpunk-
ten förflyttades hela tiden, först Sollefteå (klar 
1886), sedan Vännäs (1891), Boden (1894), och 
man nöjde sig inte förrän man nått Torne älv vid 
Karungi (1913) och slutligen Haparanda (1915). 
Då hade man också byggt anslutningsbanor till 
städerna längs Norrlandskusten.

Ett särskilt kapitel är Malmbanan, som började 
byggas på koncession av ett engelskt bolag 1884. 
När etappen Luleå–Gällivare skulle avsynas 1889 
visade sig banan vara i jämmerligt skick. Samma 
år gick företaget i London i konkurs. Svenska 
staten fick ingripa och fullborda företaget. 
Luleå–Gällivare kunde öppnas 1892 för allmän 
trafik och Gällivare–Riksgränsen 1903.

Andra större utbyggnader eller förvärv var 
Västkustbanan (förstatligande 1896), Krylbo–
Örebro (1900), Bohusbanan (1903), Ostkust-
banan (byggdes privat, klar i sin helhet 1927, 
förstatligad 1933 tillsammans med Uppsala–
Gävle). Under utbyggnadsperioden hade paral-
lellt med statsbanorna hela 1 000 mil enskilda 
banor byggts, ofta med omfattande statligt stöd. 
1915 stod de enskilda banorna för 2/3 av hela det 
svenska järnvägsnätet. Det skulle inte ändra sig 
förrän på 1930-talet.

För att fullständiga bilden måste Inlands-
banan nämnas. Tankarna kring denna bana 
var hela tiden kulturell och militär – för att 
utveckla och kolonisera Norrlands inland och 
för att underlätta landets försvar. Delar av 
den södra delen förvärvades från privatbanor. 
Sveg–Brunflo byggdes 1915–1922, och den 
norra delen Östersund–Gällivare 1910–1937. 
Det sista skarvjärnet sammanfogade banan i 
Kåbdalis mellan Arvidsjaur och Jokkmokk, 
och den 6 augusti 1937 invigdes banan av kron-
prins Gustaf Adolf.

Inlandsbanan sammanfogades vid en ceremoni i Kåbdalis den 26 september 1936. Den sista rälslängden lades på 
plats och generaldirektör Axel Granholm fullbordade verket genom att dra den sista skarvbulten. Foto: L Wästfelt 
Jokkmokk/Gällivare, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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och av landsbygdsbefolkningen var endast hälf- 
ten jordägande bönder. Resten var torpare, back-
stugusittare eller statare. Missväxtåren i slutet 
av 1860-talet ledde till hungersnöd och stort 
lidande. En del ledde till emigration till Nord-
amerika. En stor del avhjälptes med omstruktu-
reringen i den begynnande industrinationen.

Fortsatt effektivisering med kortare restider 
och biljettkostnader som hela tiden minskat i 
förhållande till människors köpkraft har inne-
burit att vi ytterligare en gång minskade ”tid 
gånger pengar” med storleksordningen 95 %. Att 
resa i dag (2012) innebär en ansträngning som är 
bara en halv tusendel av vad den var 1850. Detta 
är grovt framräknat och bara en uppskattning, 
men ger ändå en god bild av utvecklingen.

Transportarbetet på järnvägen ökade snabbt 
efter starten. Men det dröjde till sekelskiftet 
innan man passerade 1 miljard personkilometer 
och 1 miljard tonkilometer (godstrafik). Fram 
till första världskriget saknade järnvägen nämn-
värd konkurrens. År 1914 uppgick transport- 
arbetet på svenska järnvägen till ca 3 mdr tonkm 
och 2 mdr personkm. Under första världs- 
kriget fördubblades godstrafiken (persontrafi-
ken ökade endast marginellt) men sjönk sedan 
tillbaka. Under 1920-talet ökade konkurrensen 
från vägsidan, men gav ändå volymökningar i 
godstrafiken (4 mdr tonkm 1930). Under 1930-
talet ökade både gods- och persontrafik kraftigt.

Restidsrevolutionen förändrar Sverige på 
djupet

Det är lätt att imponeras av den stora byggakti-
viteten eller de förkortade restiderna. Men det 
är också lätt att missa hur djupgående föränd-
ringen av det svenska samhället var. När järn- 
vägen Stockholm–Göteborg öppnades förkorta-
des restiden från 4 dygn till 14 timmar. Tidigare 
hade förflyttning till fots, på hästrygg, möjligen 
per diligens eller på fartyg varit de enda alterna-
tiven. Och det gick långsamt! Nu kunde man 
med ens förflytta sig med 60 km/h. Dessutom 
var kostnaden en bråkdel: Stockholm–Göteborg 
hade kostat 40 riksdaler, men kostade nu bara 
10 (i tredje klass). Den sammanlagda effekten 
blir radikal: 1/7 av restiden och 1/4 av kostnaden, 
en minskning av ”resuppoffringen” (tid gånger 
pengar) med mer än 95 %. 

Redan på 1880-talet hade vi ett fungerande 
järnvägsnät i större delen av det befolkade Sve-
rige. Förflyttningar var möjliga för människor 
som aldrig tidigare haft råd eller tillfälle att 
resa. Det blev en viktig förutsättning för indu-
strialismens genombrott i landet. Utan det nya 
trafikslaget hade den genomgripande omstruk-
turering som skedde fram till andra världskriget 
inte varit möjlig. Det skedde dessutom i en tid 
då behoven var större än någonsin: År 1850 
bodde endast 10 % av befolkningen i städerna, 

Snälltåg med elektrisk dragkraft i form av SJ Ds 104 vid Falköping Ranten 1926. Närmast lok syns en ång finka 
med uppgift att förse vagnarna med ånga för uppvärmning. En lösning som användes under en övergångsperiod fram 
till dess att personvagnarna kompletterats med utrustning för elektrisk uppvärmning.  Foto: Nybergska samlingen, 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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I och med krigsutbrottet 1939 blev ökningen i 
trafik ännu mer markerad. Persontransporterna 
fördubblades och godstransporterna ökade med 
70 %. Toppåren nådde persontrafiken 6,6 mdr 
personkm år 1944 och godstrafiken 8,8 mdr 
tonkm år 1943. Efter kriget inträdde en viss av- 
mattning, men trafiken ökade sedan igen. Per-
sontrafiken nådde ett maximum på 6,7 mdr 
personkm år 1949 och godstrafiken på 10,0 mdr 
tonkm år 1951. 

Tankvagnar med mjölk till Mjölk- 
centralen i Stockholm 1950. Järn- 
vägen var en förutsättning för 
urbaniseringen. Till vardags för- 
sågs städernas invånare med nöd- 
vändiga förnödenheter...

...och när man var ledig gavs till- 
fälle att besöka släkt och vänner 
på de tidigare hemorterna. Stora 
hallen på Stockholm C i juli 1950.

Foto: SJ Reklamavdelning – 
Seved Walther, samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.

Vidstående graf åskådliggör hur resandet till och från Stock- 
holm C utvecklades. En förhållandevis stabil ökning fram 
till de sista åren på 1800-talet, då en markant stegring 
inträder. Källa: Sveriges Järnvägsmuseum.
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viktigare banor som pågick fram till 1950-talet, i 
något fall in på 1970-talet.

Eldriften innebar radikalt förbättrad drift-
ekonomi. Verkningsgraden höjdes till ca 75 %, 
elloket kunde ta tyngre last och underhållet kos-
tade bara en fjärdedel av ånglokets. Hastigheten 
kunde ökas och personalantalet minskas. När 
Västra stambanan elektrifierades 1926 kunde 
restiden mellan Stockholm och Göteborg sän-
kas från 8½ timme till 6 timmar. Vid sidan av 
restidsrevolutionen är detta kanske den enskilt 
viktigaste utvecklingen av svensk järnväg.

Mot slutet av 1940-talet skaffade SJ elektriska 
motorvagnståg för snabba transporter på medel- 
och långdistans. Topphastigheten kunde höjas, 
först till 115 km/h, sedan till 130 km/h alltefter 
som banstandarden tillät det.

Så snart trafiken blev så tät att det fanns risk 
för flera tåg på samma bandel uppstod behovet 
av säkra kontaktmöjligheter mellan stationerna. 
Järnvägen använde tidigt telegrafen – först den 
otympliga visartelegrafen, sedan den smidigare 
men mer komplicerade morsetelegrafen. Den 
gav även en pappersremsa där det framgick vilka 
meddelanden som sänts mellan stationerna. Även 
telefonen kom att utnyttjas tidigt inom järnvägen, 
men i första hand för annat än säkerhetsmedde-
landen. Den första telefonen i Sverige visades 
1880, och redan året efter började SJ bygga upp 
ett telefonnät som kom att omfatta hela landet.

Teknisk utveckling av bana och fordon

Även om en bana stod klar och de första loken 
och vagnarna var inköpta, så kunde man inte 
slappna av. Det fanns inbyggt en strävan efter 
allt effektivare lösningar som hela tiden drev 
utvecklingen av järnvägen framåt. 

De första ångloken var inga under av effek-
tivitet. Teknisk utveckling gav ständigt bättre 
lösningar. Antalet drivhjul, kraftöverföring, 
kompoundteknik (där ångan används i flera 
steg) och allt högre ångtryck och överhettning 
av ångan är exempel på förbättringar. Men ång-
loken nådde aldrig längre än ca 10 % verknings-
grad. 

Runt sekelskiftet hade man i USA löst proble-
men att försörja järnvägen med elektricitet över 
långa avstånd. Tekniken att driva loket hade fun-
nits sen 1880-talet, och Djursholmsbanan (1895) 
var bland de första i världen att använda eldrift. 
Elen kom från ett koleldat kraftverk i Stock-
sund. I Sverige fanns god tillgång på vattenkraft. 
Möjligheten att slippa importera dyrbart stenkol 
till ångloken drev på försöken med eldrift. På 
Malmbanan hade redan kapacitetsbrist upp-
stått med långsamma och alltför korta malmtåg 
med ånglok. Med utbyggnad av Porjus kraftverk 
kunde Malmbanan elektrifieras. Kiruna–Riks-
gränsen stod klar 1915, och hela Malmbanan 
1922. Sedan följde en snabb elektrifiering av alla 

Tillförlitliga teleförbindelser hade en central roll i järnvägens dagliga arbete. Inte minst i säkerhetstjänsten. SJ hade 
 ett eget telenät och telegrafen ersattes tidigt med telefon som underlättade arbetet. Foto: SJ Reklamavdelning, 
samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Det uppstod också behov av gemensam svensk 
tid. Solens middagshöjd skiljer sig med nästan 
en halv timme mellan Stockholm och Göte-
borg. När man nu konstruerade tidtabeller som 
bara omfattade tiotalet timmar för transporten 
kunde man inte nöja sig med lokal tidgivning. 
Det togs fram en järnvägstid som utgick från 
Göteborg, och sedan fick man göra tillägg enligt 
särskilda tabeller för att kompensera för lokal 
tid. Att man utgick från Göteborg hade finessen 
att om man missförstod klockslaget kom man 
för tidigt till stationen, inte för sent. Men detta 
kunde inte stockholmarna acceptera. Efter 15 
års segslitna diskussioner infördes svensk nor-
maltid i januari 1879. Den utgick från Hallsberg 
(3˚ väster om Stockholms observatorium), men 
justerades år 1900 med 12 sekunder till den 15:e 
meridianen, en timme före Greenwichmeri- 
dianen i London. Sverige var först i världen med 
normaltid, men England följde efter redan året 
därpå, och 1883 infördes globala tidszoner över 
hela världen.

Tryckluftsbromsen introducerades under 
tidigt 1870-tal i USA och Skottland. I Sverige 
hade man vid denna tid bromsare som satt i 
vissa vagnar, och när lokföraren signalerade 
skruvade man åt bromsarna med en bromsvev. 
Det var inte alldeles säkert, och mycket perso-
nalkrävande. Redan under 1800-talets slut hade 

man vakuumbroms i persontågen och tryck-
luftbroms i malmtågen. Under åtta år från 1920 
införde SJ konsekvent tryckluftbroms för alla 
slags tåg. Det ledde till stora lönebesparingar, 
högre säkerhet och därmed högre tillåten hastig-
het. Godstågen fick nu köras i 60 i stället för 35 
km/h.

Ungefär samtidigt infördes de första elektriska 
signalerna som ersatte semaforer, gaslyktor och 
fotogensignaler. Även detta bidrog till ökad 
säkerhet, en av järnvägens mest centrala drivkraf-
ter. En grundläggande princip är ”fail-safe” – om 
någonting är fel ska signalerna visa ”stopp”. Om 
det så bara är en trasig signallampa.

Den ökade trafiken ledde till ökad belastning 
på banan. Allt eftersom övergick man från lätta 
räler (31 kg/m år 1856) till allt tyngre. År 1950 
var 50-kilosräler det normala, idag är det 60 kg 
som gäller på högtrafikerade banor. Grövre räler 
gör det möjligt med högre hastigheter och större 
axellaster. 160 km/h gällde på vissa sträckor från 
slutet av 1980-talet, och 200 km/h blev tillåtet 
när X2-tågen började gå 1990. 

Bättre spår och snabbare trafik räckte inte för 
att svara mot kapacitetsbehoven. Redan före 
1920 inleddes dubbelspårsutbyggnad kring stor-
städerna. Västra och Södra stambanorna byggdes 
ut från slutet av 1930-talet fram till 1960. Ännu 
idag finns det dubbelspår på bara ca 1/7 av nätet.

Dubbelspårsbygge mellan Mölnbo och Björnlunda 1947. Fyllnadsmassorna transporterades med hjälp 
av Decauville-materiel som tillhörde SJ Byggnadscentralförråd. Foto: SJ Reklamavdelning, samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Det krävdes många medverkande, en helt ny 
yrkeskår, som ofta anställdes från enkel bak-
grund: Man kunde börja längst ner i organisatio-
nen, och visade man ansvar och arbetsförmåga 
kunde man göra karriär – en fantastisk möjlig-
het för många fattiga som inte fick utrymme 
inom jordbruket. Redan under byggperioden 
rekryterades många från lokalbefolkningen, och 
av dem blev många kvar i trafikorganisationen 
efter banans fullbordande. Det var många syss-
lor som skulle utföras. I ett cirkulär från januari 
1867 framgår följande befattningar inom ett 
järnvägsdistrikt:

”vaktmästare, förste banmästare, banmästare, ban-
vakter, grindvakter, arbetsförmän, öfverkonduktörer, 
underkonduktörer, packmästare, bromsare, stations-
förmän, biljettförsäljare, telegrafbiträden, stations-
karlsförmän, stationskarlar, portvakter, notisbärare, 
kontorsvakter, lokomotivförarförmän, vagnmästare, 
lokomotivförare, eldare, smörjare, vagnförmän, loko-
motiv- och vagnputsare, kolvakter, pumpare, vat-
tenstationskarlar, kuskar, stall- och förrådsdrängar, 
materialvakter.”

Personalen anställdes till del som ordinarie 
befattningshavare med konstitutorial (i prak-
tiken oavsättliga, men geografiskt fullständigt 
flyttbara inom verket). Övrig personal – extra 
ordinarie, extra tjänstemän och kollektivan-
ställda – hade något lägre anställningsskydd. 
Dessa två huvudgrupper var ungefär lika stora.

Under de första 75 åren var SJ:s organisation i 
hög grad en fråga för regering och riksdag. Stat-
liga kommittéer utanför verket arbetade med 
frågan. Detta säger något om hur viktig järn-
vägen var i stats apparaten. Tidigt började man 
diskutera alternativen centralisering och decen-
tralisering. Här svängde åsikter och lösningar 
över tiden (precis som senare). Det fanns tidigt 
funderingar om en enkel och ändamålsenlig 
beslutsprocess. Det poängterades att ärendenas 
beredning inte skulle vara mer omfattande än 
vad som krävdes för ett tillräckligt bra resultat. 
Man ville alltså undvika överbyråkratisering. 

Samtidigt var det hela tiden en balansgång mel-
lan samhällsnytta och god företagsekonomi. Skulle 
järnvägen förränta sig och betala vinst till staten, 
eller skulle fraktsatser och biljettpriser hållas så 
låga som möjligt för att gynna samhällsutveck-
lingen? Hur skulle man hantera konkurrensvill- 
koren mellan statsbanor och enskilda järnvägar? 

Organisation för ansvarstagande 

Många som rekryterades till ledningen för järn-
vägen hade militär bakgrund. Tydlig roll- och 
ansvarsfördelning var en förutsättning för att 
nå effektivitet i utbyggnaden av den nya infra-
strukturen. Säkerheten var en central fråga i tra-
fikeringen på spåren, och det militära arvet gav 
goda förutsättningar även här. Det nya trafik-
slaget stod för framåtskridande, effektivitet och 
tillförlitlighet. Organisationen inrättades för att 
uppfylla dessa mål.

Personalstyrkan växte snabbt. Redan år 1888 
hade SJ 10 000 anställda, och år 1903 passerades 
20 000. Under första världskriget var koncernen 
uppe i 40 000 anställda, men därefter minskade 
personalantalet under en tid. På 1930-talet var 
man ca 30 000. Under andra världskriget ökade 
personalen igen, men maximum nåddes inte 
förrän på mitten av 1950-talet då det fanns ca 
75 000 anställda. Redan på 1870-talet var man 
det företag som hade största antalet anställda i 
landet, en position som sannolikt behölls ända 
till delningen mellan SJ och Banverket 1988.

För många lokmän avslutades karriären med en ordi- 
narie tjänst som lokförare efter ett flertal år i stalltjänst 
och som eldare/lokbiträde. Några fortsatte till arbets- 
ledande befattningar som lokmästare och lokinspektörer. 
Foto: SJ Reklamavdelning, samling Sveriges Järnvägs- 
museum.
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Det började med ”Statens järnvägsbyggnader” 
från januari 1855, som successivt byggde upp en 
organisation för järnvägsförvaltning. 1863 bilda-
des ”Styrelsen för statens järnvägstrafik” för att 
ansvara för trafik och underhåll av statens järnvä-
gar, och ”Styrelsen över statens järnvägsbyggna-
der”. Man skapade en organisation tydligt inriktad 
på förvaltning: avdelningar för administration, 
statistik, räkenskaper, kassa, revision, ”milkon-
toret” (uppföljning av fordonsanvändning, även 
för enskilda banor), bana, maskin, trafik, kontroll 
(av trafikintäkter) samt biljett- och blankettkon-
tor. Trafiken bedrevs via sex trafikdistrikt. Verket 
döptes 1888 om till ”Kungliga Järnvägsstyrelsen”, 
då Statens järnvägsbyggnader överfördes till SJ.

Statens Järnvägar och ett antal andra statliga 
verksamheter med affärsmässig inriktning hade 
under åren fått arbeta inom den statliga förvalt-
ningens ram. Inom järnvägen tillkom 1902 ett 
rådgivande organ, järnvägsrådet, för att avge 
yttranden om förhållandet mellan SJ och dess 
trafikanter m.m. Rådet ersattes med järnvägs-
fullmäktige 1907. 

Från juli 1912 blev Statens Järnvägar statligt 
affärsverk: Man beslutade i riksdagen (budget-
reformen 1911) att vissa affärsdrivande verk 
skulle bli ”affärsverk” och få en större handlings-
frihet från den statliga förvaltningen. De fick 
egen kontoredovisning i rikshuvudboken och be- 
traktades som en särskild fond, där endast netto- 
behållningen redovisades bland statsverkets in- 
komster och utgifter. Men det innebar inte att 
verken avskildes från förvaltningen i övrigt. 
Det praktiska resultatet för SJ blev obetydligt 
– järnvägen hade redan egen styrelse, och blev 
för övrigt hela tiden ändå föremål för politiska 
beslut om organisation, taxor och lönsamhet.

Efter Inlandsbanans fullbordan 1937 avvecklas 
byggnadsorganisationen inom Järnvägsstyrelsen. 
Under hela 1940-talet genomfördes förstatligan-

det, bannätet i SJ:s ägo fördubblades nästan, men 
det påverkade organisationen i förvånansvärt 
liten utsträckning. Organisationsprinciperna var 
tvärtom mycket stabila ända fram till omorgani-
sationen 1963 – mer om det nedan.

Fram till 1963 fanns fyra huvudnivåer i organi-
sationen: central nivå, högre regional nivå, lägre 
regional nivå och lokal nivå. På central nivå fanns 
Kungliga Järnvägsstyrelsen med en stor central 
förvaltning med funktioner för allt inom verket. 
Här var generaldirektören chef. På högre regional 
nivå fanns distrikten (varierande antal mellan 5 
och 8) med ansvar och funktioner inom all verk-
samhet utom tungt fordonsunderhåll och mate-
rialförsörjning (dessa fanns i huvudverkstäderna 
och huvudförråden med egna regionala organi-
sationer). Chef på distriktet var distriktschefen.

På lägre regional nivå fanns sektioner med 
ansvar och funktioner för avgränsad verksamhet: 
Bansektioner för drift och underhåll av banan 
(chef baningenjör), elektrosektioner för alla elut-
rustningar och kontaktledning (chef elektroingen-
jör), signalsektioner för alla signalanläggningar 
(chef signalingenjör), telesektioner för telegraf-, 
telefon- och andra svagströmsanläggningar utan-
för signalsystemet (chef telegrafingenjör), maskin-
sektioner för löpande fordonsunderhåll, drift av 
dragfordon och lokbemanning (chef maskin- 
ingenjör), trafiksektioner för trafikplanering och 
trafikledning, stationstjänst och tågtjänst (chef 
trafikinspektör). Sektionsföreståndarna hade en 
mycket stark ställning i organisationen.

På den lokala nivån fanns enheter med direkt 
ansvar för tillsyn och ledning av pågående verk-
samhet inom avgränsade funktioner med chefer 
som kallades mästare: banmästaravdelningar, 
elunderhållsområden, signalunderhållsområden, 
teleunderhållsområden, lok- och vagnstationer 
samt stationer. Det är inom de sistnämnda vi 
finner stationsinspektorerna – stinsarna!

Affärsmässig myndighet i samhällets tjänst
SJ tillsammans med några andra myndigheter hade tidigt affärsverksamhet inom sin myndighetsutövning. 
De kunde bland annat ta betalt för sina tjänster. För att göra tydlig skillnad mellan andra myndigheter som 
inte hade samma möjlighet till att sälja tjänster så togs i budgetreformen 1911 beslut om att från och med 
1912 skulle vissa myndigheter få vara affärsverk. Formen affärsverk ger möjlighet till en stark ägarstyrning 
samtidigt som marknadsmässiga förutsättningar ökar i jämförelse med den traditionella formen för myndig-
hetsutövning. Att kombinera ett samhälleligt uppdrag med ett affärsmässigt agerande på en marknad (med 
eller utan aktörer) torde vara den bärande idén för att inrätta affärsverksformen. Ett affärsdrivande verk ska 
också finansiera sina kostnader med intäkter av affärer.
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Avkastning, avskrivningar och taxor

Någon diskussion om nettoresultatets storlek, 
krav på avkastning på kapitalet, förekom inte 
under de första årtiondena av Statens Järnvägars 
existens. Det var de transportpolitiska syftena 
med järnvägen som övervägde. 

1907 var dock diskussionen om avkastnings-
krav i full gång. Från och med 1921 beräknades 
också en ränta på statskapitalet. Detta innebar 
att det årliga överskottet i genomsnitt för en 
konjunkturcykel skulle motsvara statsverkets 
verkliga ränteutgifter för upplånat kapital.

Statens Järnvägar hade emellertid ofta svårig-
heter att uppnå avkastningskravet. 1929 gjordes 
en uppdelning av kapitalet i lånekapital och 
annat kapital, varvid det endast var lånekapi- 
talet som skulle förräntas. Därigenom reduce-
rades avkastningskravet, och under perioden 
1936–1950 kunde Statens Järnvägar uppfylla 
avkastningskravet. Nettoresultatets nivå påver-
kades även av avskrivningarna. Några sådana 
gjordes inte under de första årtiondena. Först 
1912 infördes kravet på avskrivning och avsätt-
ning av dessa till en förnyelsefond. 

Taxa och taxeändringar skulle beslutas av 
Kungl. Maj:t/regeringen baserat på under-
lag från Statens Järnvägar. Politiskt diskute-
rades utförligt den dubbla uppgiften att dels 
främja billiga och snabba transporter för lan-
dets ekonomiska utveckling, dels i möjligaste 
mån täcka sina utgifter och nå viss räntabili-
tet. Den politiska påverkan ledde till en starkt 
differentierad prissättning, som gynnade vissa 
godsslag och som gav lägre kilometerkostnad 
på långa transporter. Det var regionalpolitiskt 
motiverat, men syftade också till ett bättre 
kapacitetsutnyttjande av järnvägens stora fasta 
anläggningar.

Från 1920-talet ökade konkurrensen med väg-
trafiken, och detta kom att påverka hela taxe- 
utvecklingen mot lägre priser. Tur- och retur-
biljetter med lägre pris för returresan infördes 
1924. De fördyrade transporterna under andra 
världskriget ledde till en 25-procentig höjning 
av persontaxan, medan godstaxan var praktiskt 
taget oförändrad. Efter kriget tvingade kraftigt 
höjda kostnader fram ytterligare taxehöjningar 
inom både gods- och persontrafiken i storleks-
ordningen 20 %.

Före datorernas intåg användes 
hålkortsmaskiner av olika slag, 
här en tabulator, för att underlätta 
bokföring och ekonomisk redovis- 
ning. Foto: SJ Reklamavdelning, 
samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Annan verksamhet och dotterbolag fram 
till 1950

SJ har inte bara bedrivit järnvägstrafik. Den 
övriga verksamheten har ibland funnits inom 
den ordinarie organisationen, ibland i dotter-
bolag. Verksamheterna har kommit att tillhöra 
SJ av olika anledningar. Ett exempel är att de 
tillhört någon av de privata järnvägar, som för-
statligades främst under 1940-talet.

Färjetrafik: Tågfärjetrafik över sundet till 
Danmark har förekommit sedan 1892 (Helsing- 
borg–Helsingör, DSB färjor) och 1895 (Malmö–
Köpenhamn i SJ-regi). Trelleborg–Sassnitz öpp-
nades 1897 med färjor ägda av tyska järnvägen 
och SJ. Efter andra världskriget hamnade Sass-
nitz i DDR och trafiken upphörde under några 
år. Försök gjordes med trafik till Travemünde, till 

Gdynia och Odra Port i Polen, utan större fram-
gång. Trelleborg–Sassnitz öppnade igen 1953.

SJ Resebyrå: SJ ville ge kunderna bättre upp-
lysningar, och redan 1889 startade ”Upplys-
ningsbyrån” vid Stockholms Central. Reguljär 
resebyråverksamhet började 1915. Verksamheten 
expanderade kraftigt efter kriget. År 1946 började 
man även sälja flygbiljetter. År 1950 fanns det 33 
SJ Resebyråer i Sverige och tre i utlandet.

Trafikrestauranger: Redan sommaren 1858 
begärde Nils Ericson hos konungen att få inrätta 
restaurationer på stationerna. Till de äldsta järn-
vägsrestaurangerna hör Hallsberg, Katrineholm, 
Gnesta och Alvesta. De första restaurangvagn- 
arna i Sverige sattes i trafik på Uppsala–Gävle 
järnväg 1894 och på SJ 1897. Driften skedde 
under skiftande regimer, men i slutet av 1938 
bildades AB Trafikrestauranger, helägt av SJ.

SJ resebyrå på Regent Street i Lon-
don år 1937. I uppdraget ingick att 
marknadsföra Sverige som resmål. 
Foto: SJ Reklamavdelning, samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.

Bordsservering år 1953 i en av de 
många restaurangvagnar, här är 
det en Ro3, som TR drev på upp- 
drag av Statens Järnvägar. Foto: 
SJ Reklamavdelning – Seved 
Walther, samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Busstrafik (SJ Buss och GDG): Så tidigt 
som 1911 satte SJ en av Sveriges första motor-
bussar i reguljär trafik mellan Tanum och Greb-
bestad, men trafiken inställdes redan 1915. De 
första permanenta busslinjerna i SJ:s regi öpp-
nades 1921 i Bohuslän. Nästa landsända med 
SJ-bussar var Tornedalen 1931. SJ:s busstrafik 
ökade snabbt i omfattning under 1930- och 
1940-talen. Många privata linjer köptes in, och 
det omfattande förstatligandet av enskilda järn-
vägar tillförde SJ busslinjer. När Bergslagsbanan 
förstatligades 1948 övertogs GDG Biltrafik AB, 
som också startade turisttrafik.

Lastbilstrafik (Svenska Lastbil AB och ASG). 
Svenska Lastbil AB var på sin tid dotterföretag 
till Stockholm–Västerås–Bergslagens järnvägar, 
SWB, som förstatligades 1945. SJ behöll åkeri-
rörelsen som ett särskilt bolag och utvecklade 
det till ett riksomfattande företag. Aktiebolaget 
Svenska Godscentraler, ASG, bildades 1935 av 
Rederi AB Svea som ett komplement till bola-
gets kustsjöfart. År 1941 köpte SJ och enskilda 
järnvägar hälften av aktierna. ASG startade 1946 
verksamhet på utlandet.

Det fanns också dotterbolag som levererade 
materiel till SJ, som AB Dissousgas (gas till 
vagnbelysning), AB Gävle Vagnverkstad (som 
byggde nya vagnar åt SJ och andra), med flera.

SJ-buss i linjetrafik mellan 
Tännforsen och Järpen i  
Jämtland vid slutet av  
1930-talet. Foto: SJ Rek- 
lamavdelning, samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.

Godsutkörning i Spånga 
på 1950-talet. Med många 
av de enskilda järnvägar- 
na följde även buss- och 
biltrafik. Svenska Lastbil 
AB, senare Svelast, över- 
togs med Stockholm–Väste- 
rås–Bergslagens järnväg- 
ar. Foto: SJ Reklamav- 
delning, samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Ett föredöme för samhällsbyggandet

Det nya trafikslaget präglades starkt av att sym-
bolisera framsteg, effektivitet och framtidshopp. 
Allt man byggde präglades av hög ambition. Den 
nya järnvägen skulle fungera som ett urverk med 
militär precision, och det gällde i alla funktio-
ner. Stationsbyggnaderna som porten in till det 
nya, och som entré ut till samhällena ägnades 
särskild uppmärksamhet. Redan tidigt anställ-
des Adolf Edelsvärd som chefsarkitekt och han 
verkade i 40 år och medverkade till 5 700 nya 
byggnader åt SJ. 

Edelsvärd hade visionen att främja utveck-
lingen av byggnadskonsten i stort inom lan-
det, ”det är framför allt de enkla och landtliga 
byggnaderna för massan af folket jag intresserat 
mig för” skrev han. Han ritade typhus i sträng 
hierarki: såväl enkla och lantliga som mer bety-
dande i städer och större tätorter. Ju högre tjäns-
teman, desto finare hus, ju lägre desto enklare.

Men järnvägen var alltså också den nya 
stadsporten, och det räckte inte med en vacker 
stationsbyggnad. Den måste sättas i ett sam-
manhang med stadens utbyggnad och stads-
bilden. Redan 1859 publicerade Edelsvärd en 
principplan med breda gator och stationen 
som stadens centrum. Det var samspelet mel-
lan torget, kyrkan, rådhuset och stationen som 

avgjorde stadens framtoning. Den grundsynen 
präglar fortfarande mängder av nya och gamla 
städer i landet: Katrineholm, Nässjö, Hallsberg, 
Hässleholm för att bara nämna några.

Edelsvärd efterträddes av Folke Zettervall från 
1895, Birger Jonson från 1931 och Karl-Axel 
Bladh från 1955. 1986 avvecklades SJ:s arkitekt-
kontor helt.

I prydlighetens namn var också markplane-
ringen viktig. Parker, alléer och trädgårdar hade 
en given plats. Redan från början anställdes en 
trädgårdsdirektör med uppgift att utveckla järn-
vägens planteringar. Olof Eneroth, mera känd 
som den svenska pomologins fader och för sitt 
engagemang för skolträdgårdar, fick denna roll 
1863–1873. Parker, planteringar och personalens 
odlarflit blev ett föredöme som även påverkade 
samhället utanför järnvägen. Ett system med 
plantskolor (växtdepåer), växtförmedling och 
skötsel växte fram. Det var först när rationali-
seringskraven blev stora efter andra världskriget 
som det avvecklades steg för steg och försvann 
helt 1973.

Trädgårdsdirektörer efter Olof Eneroth var 
Frey Hellman från 1873, Agathon Sundius från 
1887, Enoch Cederpalm från 1911 och Gösta 
Reuterswärd från 1938 till 1960. Därefter blev 
Henning Segerros trädgårdsansvarig som kon-
sult till SJ.

Plantering med tillhörande parkbänkar 
vid Hällnäs station i Västerbotten. Inom 
SJ fanns länge en omfattande trädgårds- 
verksamhet med centrala växtdepåer. 
Foto: SJ Reklamavdelning – G Reuter-
swärd, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Någonstans i Sverige. Beredskapen i Sverige under tiden för andra världskriget innebar inte bara påfrestningar på 
samhället i stort. Järnvägens roll i totalförsvaret var viktig och ett omfattande transportarbete utfördes under många 
gånger svåra förhållanden. Foto: SJ Reklamavdelning, samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Med Statens Järnvägar genom Sveriges trädgård, här mellan Ronneby och Ronnebyredd. Genom 
järnvägsförstatligandet tillfördes SJ en rad lokala järnvägar av högst skiftande standard och med lika 
skiftande trafikunderlag. Blekinge Kustbanor var smalspårig men huvudlinjen mellan Kristianstad 
och Karlskrona kom att breddas till normalspår för att under senare tid även elektrifieras. Foto: SJ 
Reklamavdelning – E Gustafsson AKA, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Statligt och enskilt, förstatligandet efter 
1939

Under hela utbyggnadstiden visade staten stort 
intresse för det enskilda järnvägsbyggandet. Alla 
de bibanor som byggdes i anslutning till stamba-
norna var nödvändiga för att järnvägssystemet 
skulle bilda det nätverk som kunde försörja hela 
landet. Vissa perioder beviljades direktanslag på 
upp till 1/4 av kostnaderna; andra perioder gavs 
statslån på upp till 2/3 av finansieringen.

Under framför allt 1870-talet byggdes det 
avsevärt mer i enskild regi än i statlig, men 
enskilt byggande dominerade ända fram till 
sekelskiftet. Redan 1880 var två tredjedelar av 
nätet privat, och så var läget ända fram till 1920. 
Transporterna var inte lika stora som på stats-
banorna – privatbanorna stod för ca hälften av 
persontransporterna och ca 1/3 av godstranspor-
terna.

I villkoren från staten fick privatbanorna 
en monopolsituation som innebar både trafi- 
keringsrätt och trafikeringsplikt, precis som stats- 
banorna. Regleringen erbjöd ett ganska väl sam-
manhållet system trots ett hundratal huvudmän. 
Vissa privatbanor passade in i det statliga nätet, 
vilket ledde till tidigt förstatligande (exempelvis 
Mjölby–Hallsberg och Västkustbanan). Under 
1920-talet tog lågkonjunktur och konkurrens 
från bilen knäcken på de svagaste järnvägsbo-
lagen. En del lades ner, men staten hade ford-
ringar i många bolag och flera banor övertogs 
av staten. Under 1930-talet fick allt fler bolag 
problem. Riksdagen beslutade 1939 om förstat-
ligande av alla banor av betydelse för det sam-
lade transportsystemet. Förstatligandet skulle 
ske utan tvång. Genom övertagandet skulle man 
inte bara rädda viktiga banor utan också kunna 
göra rationaliserings- och samordningsvinster, 
inte minst för kunderna. 

Programmet genomfördes under hela 1940-
talet. Resultatet blev att staten köpte 700 mil 
järnväg, och år 1958 återstod drygt 120 mil i 
enskild ägo, varav ca hälften smalspåriga järn- 
vägar. Men det blev inte bara en rationalisering, 
utan också en konservering av en gammal trans-
portstruktur. Det skulle med tiden bli en mycket 
betungade uppgift för SJ. 

TGOJ blev kvar som fristående bana ända till 
1988. Som trafikföretag fanns det sedan kvar 
inom Green Cargo-koncernen, men är sedan 
2011 integrerat i Green Cargo.

Järnvägen under andra världskriget

Under andra världskriget var järnvägen helt avgö-
rande för transport och försörjning i landet. För 
försvaret var tågtrafiken oumbärlig. Svårigheten att 
få tag i bränsle och gummi drabbade vägtrafiken 
hårdare än järnvägen. Många bilar ställdes av och 
järnvägstrafiken ökade. Elektrifieringen intensifiera-
des, banarbeten färdigställdes, osv. Järnvägen måste 
fungera för mobiliseringstransporter, omgruppe-
ringar, permissionstrafik och sjuktransporter. Det 
krävdes intensiv samverkan med försvarsmakten.

Bilden av järnvägen och kriget har kommit att 
helt domineras av diskussionen om den tyska 
permittenttrafiken. Betydelsen för försörjningen, 
svenskarnas resemöjligheter och det egna försva-
ret borde lyftas fram. Många av de som arbetade 
vid SJ krigsplacerades i sina ”civila” befattningar, 
vilket visar hur järnvägen sågs som en gren av för-
svaret. Militärtransporterna torde ha rört sig om 
sex miljoner resor (utöver den tyska permittent-
trafikens två miljoner resor). Tågsätt och vagnar 
för speciella militära ändamål utrustades. För 
truppförflyttningar måste vanliga godsvagnar tas 
i anspråk – de inreddes för 40–60 man eller 8 
hästar. Det fanns nära 6 000 vagnar med trupp-
bänkar och fällbara hästbommar, halmtäckta brit-
sar och kaminer för varmhållning. De inkallade 
måste ofta göra sina permissionsresor på lördagar 
och söndagar. SJ vädjade därför med affischer och 
annonser till allmänheten att välja annan resdag.

Elektrifieringen innebar ett ganska gynnsamt 
läge för stambanenätet. Men på de flesta bibanor 
var det fortfarande ångtrafik som gällde. Bräns-
lebristen gjorde att man fick elda med ved, som 
har mycket lägre energiinnehåll än stenkol. Man 
fick inrätta ett stort antal vedstationer längs lin-
jerna med personal som lossade, kapade och klöv 
ved. Driften blev dubbelt så dyr och restiderna 
förlängdes. Sur ved medförde ofta ytterligare 
förseningar. Man tänjde på järnvägens för-
måga och mycket personal rekryterades. Gods- 
transporterna ökade från 6 till 9 mdr tonkm, 
persontrafiken från 4 till drygt 6 mdr personkm.

Järnvägarnas driftvärn instiftades 1946 efter 
andra världskriget då det hade blivit tydligt hur 
viktig järnvägen var för transporter av militärt 
material och personal. Det hade sitt ursprung i de 
verks- och industrihemvärn som bildades enligt 
hemvärnsstabens anvisningar 1940 för att skydda 
myndigheters eller företags anläggningar eller 
verksamheter. Driftvärnet fanns kvar till 2005.
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Tåget i uppförsbacke
1950–1988

Nedgång och rationalisering

1950-talet var framtidsoptimismens tid, utan 
gränser för utvecklingen. Det manifesterade 
sig inte minst i drömmen om den egna bilen. 
Semesterlagen kom redan 1938, men de två 
veckorna ökade till tre 1951. Satsningar på 
vägutbyggnader förde över allt mer av trafiken 
till vägarna. År 1950 stod bilarna bara för 30 
% av persontransporterna, men det steg till 
över 80 % 1990. Det motsvarades naturligtvis 
av stora minskningar för järnvägen, från 40 % 
till 6 %. Även i absoluta tal minskade järnväg- 
ens persontransporter i huvudsak hela denna 
period. Godstransporterna höll sin marknads-
andel, men gav allt lägre lönsamhet. I absoluta 
tal fördubblades dock järnvägens godstrans- 
porter under denna period.

SJ var tvunget att gå ner i fraktpris för att 
rädda volymerna. Nya frakter togs till priser 
som gav för låg lönsamhet. Från 1970 till 1987 
sjönk SJ:s prisnivå i fast penningvärde med över 
30 %. Verksamheten kunde inte effektiviseras i 
takt med prisnivåns sänkning, vilket innebar allt 
sämre ekonomiskt resultat. 

Resenärerna uppfattade SJ:s persontrafik som 
ett gammalmodigt sätt att resa. Under den här 
tiden lärde sig en hel generation att inte åka tåg. 
Det är uppfattningen av tåget från den här tiden 

som kanske fortfarande lever kvar hos en stor 
del av svenska folket. Plastmackor och bruna 
tåg! 

En annan viktig orsak till den vikande mark-
nadsandelen var att bannätet successivt förföll. 
Staten satsade obetydliga medel på reinveste-
ringar i bannätet. SJ:s ekonomi medgav inte ens 
att underhållet av banorna kunde hållas på en 
tillfredsställande nivå. 

I början av 1950-talet gjordes en uppskattning 
av hur stor del av nätet som var olönsamt. Det 
befanns vara 43 %! Och den andelen bestod 
nästan helt av banor som köpts in efter 1940 
samt Inlandsbanan med bibanor. 

1963 års trafikpolitiska beslut innebar ett 
strikt företagsekonomiskt lönsamhetskrav, och 
förutsatte att en stor del av järnvägsnätet måste 
avvecklas. Ett affärsbanenät utpekades som 
skulle bära sig, medan resten skulle få ersättning 
för driften inom en allt snävare ram. Mer om 
detta i nästa avsnitt. Under 1960-talet lades ca 
600 mil bana ner. Trots detta ökade godstrans- 
porterna från 11 till 17 mdr tonkm. Persontrafi-
ken minskade under 1970-talet till drygt 4 mdr 
personkm.

Den nerlagda trafiken ersattes vanligen med 
busstrafik för personresor och med speditions-
företag för godset. På många håll lades butiker 
och postkontor ner, och snart följde skolor och 
annan samhällsservice. Samhällen som blomst-
rat för mindre än hundra år sen tynade bort och 
dog.

Järnvägsstationer och hållplatser i Skåne år 1956 och 1986. (Tägil 1987)
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Södra infarten till Stockholm C på början av 1950-talet. Urbaniseringen medförde att järnvägens roll 
utvecklades till att i ökande grad avse fjärrtrafik mellan städerna. Det var också inom den trafiken 
som framtidssatsningarna g jordes. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Stacketorp på Öland sensommaren 1961. En tydlig kontrast mot storstad och framtidstro. På de s.k. 
nedläggningsbanorna upphörde reinvesteringarna vid mitten av 1950-talet och endast nödvändigt 
underhåll g jordes därefter. Foto: Bo Gyllenberg, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Nedläggningarna tvingade fram radikala 
minskningar i personal (från 75 000 år 1955 
till 35 000 år 1985). Investeringar fokuserades 
på förnyelse av anläggningar och utbyte av 
fordon för allt mer rationell drift. Spårstan-
darden förbättrades trots allt avsevärt, vilket 
minskade behovet av personal för banunderhåll 
(från 18 000 till 6 000). Fjärrblockering inför-
des under 1960–1980-talet och ersatte tusentals 
tågklarerare på småstationer. I förlängningen 
ledde det till att många stationsstopp slopades. 
I 1968 års tågplan infördes ett fullständigt nytt 
persontrafikupplägg – fjärrtrafiken fick en sats-
ning samtidigt som kortväga trafik utanför stor-
städerna tonades ner kraftigt.

Trafikpolitik fram till 1988

Riksdagens trafikpolitiska beslut 1963 innebar 
bl.a. att varje trafikslag skulle bära sina totala 
kostnader. För SJ innebar beslutet också att den 
trafik som inte kunde drivas med normal före-
tagsekonomisk lönsamhet, skulle vara statens 
ansvar. På detta sätt tillkom det s.k. ersättnings-
berättigade bannätet, på vilket underskottet av 
trafiken betalades med en driftersättning från 
staten till SJ. Denna driftersättning var avsedd 
att successivt minska. I stället ökade den succes-
sivt och fanns kvar med ett belopp på över en 
miljard kronor 1988.

1963 års princip med det totala kostnads-
ansvaret genomfördes aldrig fullt ut för något 
trafikslag. I stället kom så småningom ett nytt 
trafikpolitiskt beslut i riksdagen 1979. Då blev 
inriktningen att marginalkostnaderna i första 
hand skulle vara grunden för kostnadsan-
svaret. (Marginalkostnaden avser här den 
kostnad som uppstår av ytterligare ett tåg.) 
För SJ:s del innebar detta, att SJ fick en statlig 
kompensation för att kunna tillämpa en pris-
sättning inom persontrafiken som närmade 
sig marginalkostnaden. Den utgick emeller-
tid inte i pengar utan i form av minskning 
av avskrivningarna. Detta innebar att SJ fick 
en sämre likvidsituation. De lågpriser som 
infördes ökade visserligen resandevolymen 
påtagligt, men det ekonomiska resultatet för-
bättrades inte.

1983 var det dags för riksdagens nästa beslut. 
Det berörde endast järnvägen och innebar en 
finansiell rekonstruktion. Tillgångar som inte 
längre hade något värde skrevs ned.

1985 kom det s.k. järnvägspolitiska beslutet. 
Det var en förberedelse till det stora beslutet 
som skulle komma 1988. 1985 års beslut innebar 
i korthet följande:

• Bankostnaderna avgränsades konsekvent 
från trafikkostnaderna i SJ:s redovisning.
(Detta beslutade EG 1991 att järnvägarna i 
EG-länderna skulle genomföra. Det hade vid 
SJ i huvudsak varit möjligt sedan mycket lång 
tid tillbaka.)
• Banavgifter infördes internt inom SJ. Dessa 
belastade person- och godstransporternas 
resultat och skulle täcka alla bankostnader.
• Alla hittills gjorda investeringar i banan 
(infrastrukturen) skrevs ner till noll.
• 20 % av alla nya investeringar i banan 
skulle skrivas ned till noll när de togs i bruk.
• Investeringar i fordon fick finansieras med 
lån.
• SJ fick själv rätt att besluta om organisa-
tionen.
• Förluster skulle hädanefter belasta SJ i 
stället för att som hittills täckas av staten.
• Swedcarrier bildades som holdingbolag för 
de flesta dotterbolagen till SJ.

Samma år (1985) blev en statlig utredning 
färdig, som behandlade kostnadsansvaret 
inom trafiksektorn, den s.k. kostnadsansvars-
utredningen. Detta var första gången som 
alla samhällsekonomiska effekter av trafiken 
behandlades, även miljöeffekter. Detta år 
publicerades även en annan statlig utredning, 
som föreslog att samhällsekonomiska kalkyler 
för investeringar skulle göras för alla trafik-
slag. Detta hade tidigare gjorts endast för väg-
trafiken.

Kostnadsansvarsutredningen användes av SJ 
för att påvisa, att järnvägens kostnader borde 
vara minst 1 miljard kronor lägre om likvärdiga 
konkurrensförutsättningar med den tunga väg-
trafiken skulle kunna uppnås. SJ gjorde också 
en detaljerad analys av vilka investeringar, fram-
förallt i banan, som skulle krävas för att järn-
vägen skulle kunna konkurrera.

I samband härmed presenterade SJ en resultat-
prognos för några år framåt. Den visade att om 
inga radikala åtgärder vidtogs, skulle affärsver-
kets resultat år 1990 bli ett underskott på 1 700 
mnkr. Däri inkluderades ett krav på förräntning 
av statskapitalet på 400 mnkr.
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Organisation och ekonomisk styrning

Den trafikpolitiska propositionen som lämna-
des 1962 innebar så stora förändringar att en 
ny organisationsprincip för Statens Järnvägar 
ansågs nödvändig. Dessutom hade ett stort an-
tal järnvägslinjer nu lagts ner och ytterligare 
nedläggningar planerades. Persontrafiken hade 
drabbats av en stor minskning. Effektivisering 
och rationalisering var ledande för en ny orga-
nisation.

Man lade internt inom SJ ner ett mycket om--
fattande arbete på 1963 års organisation. Man 
analyserade i detalj ärendemängder och ärende-
hantering, och man formulerade ingående de 
speciella behoven som det speciella företaget 
SJ hade. Överhuvudtaget präglades arbetet och 
den resulterande organisationen av analys och 
akademisk-filosofiska betraktelsesätt. Det var 
mycket av detta man inte förstod ute på fältet, 
eller inte ville förstå. 

De olika disciplinerna delades upp på den 
centrala nivån i olika avdelningar. En del av 
dessa hade egna linjeorganisationer i tre nivåer, 
geografiskt utspridda över landet. Det fanns 
därigenom inga kompletta järnvägschefer (jfr de 
gamla distriktscheferna) ute i landet, och de for-

malistiska menade att detta innebar att det inte 
gick att fatta något brett täckande beslut ens i 
småfrågor utan att använda sig av generaldirek-
törens beslutanderätt. Ban- och driftdistrikten 
var ganska radikala nyskapelser, där de gamla 
högre regionala (distrikten) och lägre regionala 
(sektionerna) nivåerna sammanslogs till en. 
Jämfört med den tidigare distriktsfunktionen 
var de nya distrikten verksamhetsmässigt smal-
are och med bara hälften så stora geografiska 
ansvarsområden. Dessutom hade de inte gene-
raldirektören som närmaste chef, utan den cen-
trala avdelningschefen. Bland många tidigare 
chefer väckte denna lösning ont blod.

Omorganisationen skulle avlasta löpande 
beslut från ledningen, förenkla handlägg-
ningen, avskaffa dubbelarbete, åstadkomma 
snabbare beslut osv. Det blev en övergång till 
mer industriella arbetsformer liknande det pri-
vata näringslivet. Styrelsen liknade på många 
sätt en bolagsstyrelse, men dess beslutanderätt 
var mer begränsad, och eftersom generaldirek- 
tören var ordförande blev den i realiteten mycket 
av ett kvalificerat rådgivande organ. (Fram till 
1969 var Erik Upmark generaldirektör.) Benäm-
ningen Kungl. Järnvägsstyrelsen försvann och 
organisationen blev följande: 
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Efter 1963 fortsatte trafiken att minska, sam-
tidigt som den tekniska standarden på bana och 
fordon höjdes. Det fanns därför både behov 
av och möjligheter till att fortsätta rationali-
sera ledningsorganisationen. Första steget togs 
1972 under generaldirektör Lars Peterson. Det 
innebar inget egentligt nytänkande utan bara 
en uppstramning och minskning av antalet 
regionala och lokala enheter. Samtidigt ändra-
des en del namn på organisationsenheter. Både 
centralt, regionalt och lokalt gjordes rationalise-
ringar som innebar personalminskningar.

Under 1970-talet var SJ organiserat med tra-
fikproduktion, banunderhåll, fordonsunderhåll 
och försäljning som separata enheter under 
generaldirektören. Dessa enheter var kostnads- 
eller intäktsenheter. SJ:s resultat kunde endast 
tas fram för företaget som helhet. Det är på detta 
sätt som de flesta järnvägar i Europa traditionellt 
har varit organiserade. Det innebar svårigheter 
att uppnå en effektiv anpassning av resurserna 
till försäljningsvolymen.

Resultatutvecklingen var i början av 1970-
talet rätt god. 1974 och 1975 var resultatet 
t.o.m. så stort att SJ kunde uppfylla huvudde-
len av förräntningskravet på det av staten i SJ 

satsade kapitalet. Detta förräntningskrav var det 
ekonomiska mål som SJ då skulle sträva mot. 
Alltsedan dess pekade emellertid resultatkur-
van nedåt, bortsett från något enstaka år. Under 
1970-talet ökade persontransporterna men nu 
var det istället godstransporterna som mins-
kade. Bannätet var i stort sett oförändrat. Som 
nämnts kom ett nytt trafikpolitiskt beslut 1979. 
Organisationen var föråldrad och ytterligare 
effektivisering krävdes.

Därför togs ett nytt organisationssteg 1982 
efter utredande (VO 80) under två år. Nu var 
Bengt Furbäck generaldirektör. Organisationen 
enligt VO 80 var präglad av att man önskade 
bättre överblick över de ekonomiska flödena i 
företaget och därmed ett uppdelat resultatan-
svar. Varje organisationsenhet skulle kunna 
se vilka effekter dess verksamhet hade på SJ:s 
totala resultat. Det ledde till ett antal matrislös-
ningar, som visade sig svåra att hantera. Den 
regionala indelningen från 1972 med åtta regio-
norter behölls, men trafikdistrikten ersattes med 
marknadsregioner som hade ett resultatansvar 
inför generaldirektören. Även persontrafik- och 
godstransportcheferna hade ansvaret inför gene-
raldirektören för hela SJ:s trafik.
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Under nästan hela 1980-talet uppvisades fort-
satt stora underskott av verksamheten. Den nya 
organisationen med resultatansvar gav inte för-
väntad resultatförbättring. Persontrafiken mins- 
kade nu medan godstrafiken ökade, men till 
allt lägre fraktpriser. Endast två år i mitten av 
1980-talet visade överskott tack vare finansiella 
rekonstruktioner. Därefter fortsatte dock under-
skotten, varför en drastisk förändring blev nöd-
vändig.

Vilka förutsättningar hade SJ att få ett bra
resultat?
För att få lönsam järnvägstrafik krävs att kon-
kurrensen inom transportsektorn kan ske på 
lika villkor. Detta var långt ifrån fallet under 
1980-talet. Det gällde särskilt den tunga vägtra-
fiken, som betalade alltför låga skatter till staten 
jämfört med de kostnader den förorsakade sam-
hället. 

Staten bestämde redan på 1950-talet att SJ 
skulle göra avskrivningar på återanskaffnings-
värdet på anläggningarna. Syftet med detta var 
att SJ skulle styras mot ett resultat som var till-
räckligt för att finansiera förnyelse av tillgång-
arna. Detta var realistiskt när inflationen var låg 
och jämn. Under 1970-talet och huvuddelen av 
1980-talet ökade emellertid inflationstakten. SJ:s 
avskrivningar ökade starkt. Men under samma 

tid tillkom ingen större volym nyinvesteringar, 
som skulle ha kunnat förbättra det framtida 
resultatet. Det var riksdagen som beslutade om 
investeringsnivån vid SJ. 

Dessutom ställde staten krav på att det kapital 
som staten satsat i SJ, statskapitalet, skulle för-
räntas till en nominell ränta baserad på kost-
naderna för statens upplåning. Kombinationen 
avskrivning på återanskaffningsvärdet och en 
nominell ränta på kapitalet innebar ett överut-
tag för täckning av kapitalkostnader. Detta med-
förde en extra belastning på SJ:s ekonomi. Från 
1982 tillkom också att SJ:s investeringar enligt 
ett riksdagsbeslut skulle ökas realt med 5 % per 
år. Detta ökade också avskrivningarna utan att 
dessa investeringar på kort sikt kunde förbättra 
resultatet.

Att SJ var affärsverk och inte bolag innebar att 
SJ inte ägde sina tillgångar. Före 1989 innebar 
detta att SJ inte fick fritt disponera tillgångarna. 
Överskott från försäljningar skulle t.ex. inleve-
reras till staten. SJ fick inte heller ha någon egen 
finansverksamhet. Allt kapitalbehov gick via 
statsbudgeten och SJ hade inte möjlighet att pla-
cera likviditetsöverskott med ränta.

SJ:s verkställande ledning under 1970-talet och 
fram till 1988 hade tidigare verkat inom kom-
munikationsdepartementet, och hade i huvud- 
sak inte en affärsbakgrund.

Tillverkning av korg till ett Rc-lok 
hos NOHAB i Trollhättan 1974. 
Även under den tidvis svåra peri- 
oden 1950–1988 g jordes stora in- 
vesteringar med följande kapital- 
kostnader. Bland annat anskaf- 
fades totalt 366 Rc- och Rm-lok. 
Personvagnparken förnyades med 
närmare 550 60-talsvagnar som 
ersatte de sista vagnarna med trä- 
korg samt med mer än 400 80- 
talsvagnar som ersatte de äldsta 
vagnarna med stålkorg. Foto: SJ 
Reklamavdelning – Seved Walther, 
samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Hur effektivt lyckades SJ driva verksamheten?
Det har beskrivits hur SJ förlorade marknadsan-
delar inom persontrafiken och förlorade intäk-
ter genom låga priser inom godstrafiken. Detta 
borde ha kunnat mötas med minskade kostna-
der. Det successivt försämrade resultatet under 
1970- och 1980-talet visar att så inte blev fallet.

Trots detta var SJ:s produktivitet redan 1987 
långt bättre än övriga järnvägar i Europa.

Andra verksamheter, Swedcarrier

Efter 1950 hade mycket hänt med de olika verk-
samheterna. Det totala antalet dotterbolag och 
dotterdotterbolag uppgick 1985 till ett 75-tal.

1985 beslutade riksdagen att de flesta bola-
gen skulle organiseras i en särskild grupp. Ett 
förvaltningsbolag bildades, AB Swedcarrier. 
SJ skulle fr.o.m. denna tidpunkt också upprätta 
koncernbokslut. Swedcarriergruppen bestod av 
ASG, GDG Biltrafik, Svelast, Trafikrestauranger 
och Scandinavian Ferry Lines. Ett antal dotter-
bolag låg utanför denna grupp, såsom SJ Invest 
(leasingfinansiering av bussar), TGOJ, Gullivers 
Resebureau och SwedeRail Consulting.

Färjetrafiken: SJ startade en ny färjelinje 
Malmö–Travemünde 1965. Mellan 1967 och 
1975 drev SJ i samarbete med finska VR tågfär-
jetrafik (enbart gods) mellan Värtan och Nåden-
dal. En godstågs-färjelinje Ystad–Swinoujscie i 
Polen startades 1974 tillsammans med polska 
statsbanorna. År 1980 bildades Scandinavian 
Ferry Line (SFL) med flera färjelinjer – SJ blev 
hälftenägare, och 1983 hel ägare. 

SJ Resebyrå (SJR) expanderade starkt under 
1950- och 1960-talet, och blev Nordens största 
resebyråkedja. 1968 övertog SJ Resebyrå Tho-
mas Cooks verksamhet i Sverige. I början av 
1970-talet hade man över 60 resebyråer i Sverige 
och sex i utlandet. 1977 fanns 550 fast anställda. 

Trafikrestauranger (TR) införde från 1962 
självservering i restaurangvagnarna i allt större 
utsträckning. År 1980 serverades ca 5 miljoner 
passagerare i fjärrtågen, och TR hade serverings-
vagnar i över 80 tåg dagligen. Dessutom fanns 
omfattande verksamhet som inte var direkt 
knuten till SJ:s tågtrafik. TR hade 1981 ca 1 000 
anställda, varav ca 300 var sysselsatta i tågser-
veringen.

Självservering med könummersystem år 1963. Kafévagn SJ Bo8cm 2937. Foto: SJ 
Reklamavdelning – Seved Walther, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Busstrafiken: Under 1950-talet byggdes tra-
fiknätet ut genom att SJ dels ansökte om nya tra-
fiktillstånd, dels förvärvade privata bussrörelser. 
Under 1970-talet kom lokal och regional buss-
trafik igång på allvar. År 1981 hade man drygt 1 
300 bussar och 2 500 anställda. Det trafikerade 
nätet var ca 2 000 mil, nästan dubbelt så långt 
som järnvägsnätet. Busstrafiken ingick huvud-
sakligen i SJ:s trafikrörelse, men särredovisades.

Lastbilstrafiken: År 1969 bytte SLAB namn 
till Svelast. I slutet av 1970-talet hade Svelast 750 
lastbilar och 1 900 anställda. ASG växte också, 
och hade 4 000 anställda år 1981.

Nordwaggon startades 1984 av ASG och 
Electrolux med syftet att skaffa godsvagnar sär-
skilt lämpade för vitvarutransporter.

Intensivt utvecklingsarbete – trots allt

Trots den dystra bilden tecknad ovan pågick ett 
intensivt utvecklingsarbete under hela tidspe-
rioden. Fjärrblockering, automatisk tågkontroll, 
tåg för högre hastigheter och skarvfria spår är 
exempel. Och det saknades inte tecken på en 
vändning; pendeltrafiken var bland de första. 
Inom SJ drev man oförtrutet planeringsprojekt 
för framtiden, både nya banor och fordon som 
snabbtåget X2 (X 2000).

Med ställverket kontrolleras växlar, signaler 
osv, så att man inte kan lägga en tågväg fel, och 
så att två tåg inte kan komma för nära varan-
dra på samma spår. Automatisk linjeblock-
ering ökar säkerheten: tåget markerar närvaro 
genom att kortsluta spårledningen. Den bygg-
des ut under perioden 1920–1960. Fjärrblock-
eringen är en utveckling av ställverket, där 
man på stora avstånd kan dirigera trafiken. Den 
första fjärrblockeringscentralen öppnades i Ånge 
1955. Utbyggnaden skedde i stort sett under 
1960–1980-talet. Fjärrtågklareraren övervakar 
trafiken, lägger tågvägar, håller kontakt med 
förarna på tågen och med tågklarerarna vid 
linjens ändpunkter. Sedan 1970-talet har datori-
serade ställverk börjat installeras. Nu kan i prin-
cip hur många växlar och signaler som helst 
kontrolleras, och automatisk läggning av tågväg 
är möjlig. Tågklarerarna sitter i ett litet antal 
trafikledningscentraler och tusentals klarerare 
på småstationerna kunde sparas in. 

Automatic Train Control, eller ATC, överför 
data från banan till loket och ser till att tåget 
inte kör för fort eller förbi en stoppsignal. Det 
togs i drift av SJ år 1980. Lokföraren får infor-
mation om hur fort han får köra, både där 
han är och på nästa avsnitt av banan. Han får 

Fjärrtågklarerare på fjärrblockeringscentralen i Ånge 1961. Foto: SJ Reklamavdelning – Seved Walther, samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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också veta om han måste stanna tåget vid nästa 
huvudsignal, t.ex. för att vänta på att banan blir 
fri. Om han trots allt skulle göra fel griper ATC 
in och varnar eller bromsar tåget. Sverige var 
mycket tidigt ute med ATC – utvecklingsarbetet 
startade redan i slutet av 1960-talet. (Däremot 
fanns andra säkerhetsfunktioner som vissa län-
der infört redan på 1930-talet som inte kom i 
Sverige förrän med ATC.)

Skarvfria spår kunde införas när betong-
sliprar introducerats i slutet av 1950-talet. 
Betongsliprar med fjädrande rälsbefästningar 
kunde ta upp de mycket höga krafter som upp-
står vid temperaturändringar i mycket långa 
räler. Komfort och restid förbättrades väsentligt 
med helsvetsad räls, och behovet av spårunder-
håll blev avsevärt mindre. År 1980 fanns 450 mil 
skarvfritt spår.

Lokaltrafik var ingen lysande affär för SJ 
på 1950-talet. Det var därför Storstockholms 
Lokaltrafik som blev tvungna att ta ekonomiskt 
ansvar för den pendeltrafik som växte fram på 
1960-talet. I storstadsområdena började biltrafi-
ken bli för tät och pendlingsavstånden för stora, 
och arbetspendlarna vände tillbaka till tåget. 
Den moderna pendeltågstrafiken började i Stor-
stockholm 1968, kom igång i Malmöområdet 
1982 och Göteborgsområdet 1985.

SJ hade under lång tid ett nära samarbete 
med svensk industri, bl.a. ASEA och NOHAB. 
Detta ledde till utveckling av nya loktyper för 
snabbare tågtrafik. Rapidloket byggdes för 150 
km/h trots att ingen svensk bana tillät mer än 
130 km/h. De levererades 1955–1961. Rc-loken 
levererades mellan 1967 och 1988 i 360 exem-
plar. Rc-loken var bland de första i världen med 
tyristorstyrning av elmotorerna, en teknik som 
underlättade manövrering och kraftigt sänkte 
underhållsbehovet.

X 2000-projektet
Många kopplar X 2000 och snabbtågen till 1990-
talet, men redan i slutet av 1960-talet började SJ 
och ASEA utveckla ett svenskt alternativ till 
Japans Shinkansen och Frankrikes TGV. Med 
vagnskorgar som lutade i kurvorna kunde högre 
hastighet hållas på de krokiga svenska järn- 
vägarna. Det var ett viktigt utvecklingsarbete 
som skedde när det såg som mörkast ut för SJ.

Frågan väcktes redan 1968–1969 i SJ:s snabb-
tågsutredning. Konkurrensen från bil och flyg 
växte, och i andra länder satsade man på nya 
snabba tåg på nya banor. Utredningens slutsats 
var att man i Sverige måste bygga för trafik på 
befintliga spår, vilket ställde krav på automatisk 
korglutning för att få konkurrenskraftiga res- 

De första Ra-loken kom på mitten av 1950-talet. Färg och form utstrålade fart och framtidstro. SJ Ra 846 har 
restaurerats av Sveriges Järnvägsmuseum och utnyttjas vid körningar i museets regi. Ett sådant tillfälle var vid 
järnvägens 150-årsjubileum 2006 då lok och vagnar var på väg till Göteborg. Foto: Anders Jansson
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tider. Under 1970 testades högre hastigheter 
med ett ombyggt X1-tåg, den typ som användes 
i Stockholms lokaltrafik. Redan 1970 sattes nytt 
svenskt hastighetsrekord med 222 km/h. SJ:s 
och ASEA:s ledningar ansåg det fullt möjligt att 
klara de krav som ställts upp för ett nytt snabb-
tåg, och 1973 tecknades avtal om nya prov. Man 
använde drivutrustning från ett X1-tåg och 
vagnskorgar från ett X5 – följaktligen kallades 
fordonet X15. Flera olika tekniker undersöktes. 
Mot slutet av 1970-talet hade man beslutat sig 
för att satsa på mjuka radialstyrda boggier, som 
följer med spåret bättre i kurvorna, och hydrau-
lisk korglutning, och man närmade sig beslut 
om att bygga prototyper. 

Under 1979–1980 genomfördes en andra 
snabbtågsutredning med slutsatsen att utveckla 
ett tåg för 200 km/h. Den nye generaldirektören 
Bengt Furbäck skrev i förordet: ”Låt oss börja 
detta arbete snarast möjligt!” Hans inställning 
blev avgörande – i SJ-ledningen hade man hela 
tiden varit misstänksamt avvaktande, och projek-
tet hade dittills drivits av teknikerna i företaget.

SJ fick regeringens tillstånd att skaffa tre 
prototypfordon 1981. En lång upphandlings-
process vidtog 1982–1986. Hårda tekniska krav 
ställdes, och inte minst kraven på livscykelkost-
nader och tillförlitlighet försvårade för företa-
gen att komma med acceptabla anbud. Först i 
tredje anbudsomgången var man nöjd. Det var 
en medveten utmaning som SJ ställde anbuds- 

givarna för, viktigt för att säkerställa kvali-
teten. År 1986 fick SJ regeringens tillstånd att 
upphandla 20 tågsätt, och i augusti kunde man 
avslöja att ASEA vunnit ordern. Det första 
X2-tåget kunde sättas på spåret 1989, och året 
efter inleddes reguljär trafik. Inledningsvis var 
det Stockholm–Göteborg som fick X 2000-tra-
fik, och de första åren hade tågen enbart 1:a 
klass-inredning. Tack vare skicklig marknads-
föring utvecklades systemet snabbt, och mot 
slutet av 1990-talet var snabbtåget ett ”folktåg”. 
Projektet hade blivit en teknisk, ekonomisk och 
trafikmässig succé. Det är fortfarande (2013) 
stommen i SJ:s långväga tågtrafik.

Att projektet skulle ta hela 22 år berodde på 
många faktorer. Det var ett stort och svårt tek-
niskt projekt med många utmaningar på vägen. 
Men på 1970-talet berodde det också på ledning-
ens ljumma intresse – man arbetade med för- 
hållandevis små resurser, både inom SJ och 
ASEA. Det var modet att fatta beslut och skicklig 
marknadsföring som bäddade för framgången.

Intresset för järnväg var aldrig dött, och under 
1980-talet genomförde SJ flera utredningar 
om hur ett järnvägsnät borde se ut för att möta 
2000-talets behov. Man var inte rädd för att 
aktualisera visionära projekt som Arlandabanan, 
Götalandsbanan, Svealandsbanan och en ny bana 
Västerås–Karlstad via Örebro och Karlskoga. Runt 
om i landet aktualiserades nu nya järnvägsprojekt. 
Men många trodde att det var för sent.

Ett utrangerat X5-tåg disponerades 
för de omfattande prov som genom- 
fördes innan snabbtågsbeställningen. 
Tågsättet benämndes X15 och för- 
sågs med allehanda mäturustning. 
Foto: Bombardier Transportation.
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Renässans och Big bang
1988–2001

Nya trafikpolitiska förutsättningar

Beslutet 1988
En ny trafikpolitik hade länge legat i luften. 
Kommunikationsdepartementet tillsatte i okto-
ber 1986 ett antal arbetsgrupper. 

Ungefär samtidigt bildades inom SJ en s.k. 
krisgrupp, där ett konsultföretag ingick. Grup-
pen utarbetade ett förslag om resultatförbätt-
rande åtgärder på 1 miljard kronor. För att 
uppnå ett tillräckligt resultat med hänsyn till 
investeringsbehoven behövdes ytterligare 1 mil-
jard kronor. Detta blev riktmärket för vad det 
trafikpolitiska arbetet behövde ge SJ. 

För att skapa rättvisa mellan olika trafikslag 
diskuterades en modell som innebar att staten 
skulle ta hela ansvaret för infrastrukturen på 
samma sätt som på vägsidan. Investeringar 
skulle baseras på samhällsekonomiska kalkyler. 
Grundprincipen skulle vara att alla kostnader 
för infrastrukturen skulle täckas av trafiken. Det 
var uppenbart att järnvägen saknade förutsätt-
ningar för detta. Den tunga vägtrafiken täckte 
inte heller de totala kostnader (miljöeffekter, 
olyckor och vägslitage) som den förorsakade 

samhället. Därför föreslogs att avgiften för att 
använda järnvägen skulle baseras på samhälls-
ekonomiska marginalkostnader. Detta  kallades 
”vägtrafikmodellen”. Konstruktionen av av- 
gifterna krävde ett omfattande analysarbete. 
Avgifterna skulle ha samma struktur som för 
vägfordonen. Rörliga avgifter skulle motsvara 
kilometerskatten, och fasta avgifter skulle mot-
svara fordonsskatten.

Staten hade dittills haft stora utgifter för att 
kompensera SJ för trafik på det s.k. ersättnings-
berättigade bannätet. En minskning av detta 
belopp var en viktig punkt. Ett par utredningar 
genomfördes också för att klarlägga vilka inves-
teringar i ny infrastruktur som kunde vara rim-
liga. De ledde till beslut om totalt belopp på 
omkring 10 miljarder kronor under en tioårspe-
riod.

Frågan om hur ansvaret för järnvägens infra-
struktur skulle organiseras blev svår att lösa. 
SJ hävdade att integrationen mellan trafik och 
bana var så viktig att de borde tillhöra samma 
organisation. Ännu i april 1987 var inriktningen 
att SJ skulle bestå av ett banverk, en affärsrörelse 
och Swedcarrier. Sedan tog synpunkten om väg-
trafikmodellens trovärdighet överhanden inom 
regeringen. En samhällsekonomisk syn på ban-
nätet ansågs inte kunna förenas med att infra-

Trafikhuvudmännens ansvar och 
möjligheter medförde ett kraftigt 
uppsving för lokal och regional 
persontrafik på järnväg. Foto: 
Industrifotografen, samling Sveri-
ges Järnvägsmuseum.
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strukturansvaret fanns i samma organisation 
som trafikverksamheten, som ju skulle bedrivas 
efter strikt företagsekonomiska principer.

I juni 1987 antogs en bred politisk princip- 
överenskommelse som innebar att ett fristående 
banverk borde bildas, samt att vägtrafikmodel-
len skulle tillämpas. Under hösten 1987 tvekade 
man ändå om att införa vägtrafikmodellen 
inom järnvägssektorn. SJ fick i uppdrag att göra 
en konsekvensanalys för att visa vilka föränd-
ringar som behövde göras om vägtrafikmodel-
len inte genomfördes. Denna visade behov av så 
drastiska neddragningar av trafiken, att ingen 
politiker ville driva den linjen. Arbetet enligt 
principöverenskommelsen kunde fortsätta.

Den totala avlastningen av SJ fick inte bli 
större än 600 mnkr 1989 för att därefter öka med 
100 mnkr per år till 1 miljard kronor. Detta var 
alltså mindre än vad som tidigare beräknats vara 
nödvändigt för att SJ skulle kunna uppnå ett till-
fredsställande resultat. 

Arbetet med den nya trafikpolitiken gick trots 
en del problem mycket fort framåt. Arbets-
gången var radikalt annorlunda mot tidigare lik-
nande arbeten, som brukade ta flera år. Någon 
utredning som gick ut på remiss gjordes inte. 
Propositionen skrevs direkt med departements-
utredningarna som underlag. I januari 1988 
lades regeringens proposition 1987/88:50 ”Tra-
fikpolitiken inför 90-talet” fram. Riksdagens 
behandling av propositionen innebar inga 
väsentliga förändringar av innehållet. 

Riksdagens beslut kunde tas i maj 1988, och 
de flesta förändringarna gällde redan från 1989. 
I korthet innebar beslutet följande vad gäller 
järnvägen:

• SJ delades i två självständiga statliga verk, 
affärsverket SJ med ansvar för trafiken och 
myndigheten Banverket med ansvar för infra-
strukturen (gällde från 1/7 1988).
• Vägtrafikmodellen infördes, vilket innebar 
att staten tog ansvaret för infrastrukturen och 
att SJ skulle betala avgifter för utnyttjandet 
av banan (banavgifter).
• Planeringen av investeringar i infrastrukturen 
gavs en samhällsekonomisk inriktning.
• Järnvägsnätet delades in i ett stomnät och 
länsjärnvägar.
• Trafikhuvudmännen fick trafikeringsrätten 
för persontrafik på länsjärnvägarna. Övrig 
trafikeringsrätt tilldelades SJ.

• Staten skulle köpa sådan önskvärd inter-
regional trafik som inte kunde komma till 
stånd på företagsekonomiska grunder.
• SJ-koncernen skulle koncentrera sin affärs-
verksamhet till järnvägstrafiken.
• SJ skulle rekonstrueras ekonomiskt. Detta 
innebar att tillgångar skulle skrivas ner och 
att dotterbolag och fasta anläggningar fick 
avyttras. Köpeskillingen för detta skulle få 
behållas för investering i nya tillgångar.
• De större järnvägsstationerna skulle utveck-
las till trafikcentrum.
• SJ fick förfoga över större delen av järnvägens 
fastighetsbestånd och tillgodoräkna sig resul-
tatet av fastighetsförsäljningar.
• Den statliga driftersättningen för olönsam 
godstrafik skulle ersättas med ett utvecklings- 
bidrag för vagnslast- och kombitrafik. Ett mål 
sattes upp som innebar att kombitrafiken 
skulle uppgå till 10 miljoner ton år 2000. (Den 
var 1987 endast ca 3 miljoner ton).
• För Banverkets planering borde gälla en 
medelsram för nyinvesteringar om 10 mdkr 
för den närmaste tioårsperioden (praktiskt 
taget en fördubbling av investeringsvolymen).
• Eftersatt underhåll och reinvesteringar på 
utvecklingsbara järnvägar borde återhämtas. 

Förändringar efter det trafikpolitiska beslutet
1 jan 1991 infördes 25 % moms på resor, som dit-
tills varit momsbefriade. Kollektivtrafiken fick 
en stor resandeminskning. SJ:s volym minskade 
med 13 % 1991 och med ytterligare 5 % 1992. 

1 juli 1991 kom nästa förändring. Det bidrag 
som var avsett att utveckla godstrafiken drogs 
in när staten skulle börja sanera statsfinanserna. 
Statens köp av interregional trafik var det första 
året 550 mnkr. Beloppet hade 1993 sjunkit till 
380 mnkr. Från och med trafikåret 1993 upp-
handlades denna trafik i konkurrens. 

1993 slopades kilometerskatten för dieselfor-
don och ersattes med en dieseloljeskatt. Detta 
innebar att den tunga lastbilstrafiken fick lägre 
kostnader. Dessutom sänktes fordonsskatten för 
lastbilar med 20 % och för bussar med 80 %. 
Den maximalt tillåtna bruttovikten för last- 
bilar höjdes enligt det trafikpolitiska beslutet 
från 51,4 till 56 ton och senare till 60 ton.

Den årliga negativa effekten på SJ:s resultat 
av de förändrade förutsättningarna beräknades 
1997 till mer än en miljard kronor.
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LKAB:s dotterbolag MTAB tog redan 1996 över ansvaret för moderbolagets malmtransporter på 
Malmbanan. Gruvföretaget fick därmed kontroll över hela kedjan från brytning till utskeppning. 
Loket befinner sig mitt för kilometertavlan med det i järnvägssammanhang magiska talet 1435. 
Den återfinns på bron över Östra Rautasälven. Foto: Anders Jansson.

Godstransporterna utvecklades för att järnvägen skulle kunna möta den hårdnande konkurrensen från 
andra transportmedel. Heltågen FreshRail, här på väg in till Hässleholm för vidare färd norrut, var 
ett exempel. Heltågen och modaltransporterna har senare vidareutvecklats. Foto: Industrifotografen, 
samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Ny kurs i trafikpolitiken 1998
1995 inleddes ett arbete med att ta fram underlag 
för ett nytt trafikpolitiskt beslut. Det tillsattes 
en politiskt sammansatt kommitté – Kommuni-
kationskommittén. Den lade i mars 1997 fram 
sitt slutbetänkande, som innehöll förslag till 
lösning av ovan nämnda problem med trafik-
politiken. Detta skulle utgöra grunden för SJ:s 
verksamhet under nästa 10-årsperiod.

Propositionen kom genom politiska kompro-
misser att innehålla endast en del av förslagen, 
och vid riksdagsbehandlingen avslogs ytterli-
gare några av förslagen. Det som genomfördes 
var att busstrafiken successivt avreglerades, att 
Rikstrafiken inrättades för upphandlingar på ett 
nationellt bannät, att SJ fick behålla ensamrätt 
på den kommersiella interregionala trafiken 
samt att det kapillära bannätet (industrispår 
m.m.) fördes till infrastrukturen. Godstrafikens 
företräde till tidtabellslägen för befintlig trafik 
togs bort efter något år.

Beslut och utredningar efter 1998
1999 beslutade regeringen om en särskild ban-
avgift på drygt 100 mnkr för att delfinansiera 
Öresundsförbindelsen. Denna nya avgift lades 
på all persontrafik.

SJ fick endast behålla ensamrätten till inter-
regional persontrafik. Malmtrafiken togs redan 
1996 över av LKAB:s tågoperatör MTAB. 

Gränssnittet mellan Banverket och SJ hade 
från början en del brister och kom också att 
förändras genom åren. Detta handlade bl.a. om 
trafikledningsorganisationen. 

Omorganisationer – monopolföretaget 
sprängs

Under en period av nära två år växte det nya SJ 
fram. Man kan urskilja två faser i detta arbete: 
Från oktober 1986–1987 skulle problemen lösas 
med konsulthjälp. Sedan byggdes en affärsinrik-
tad företagsledning upp 1988.

Omstruktureringen påbörjas
SJ:s generaldirektör Bengt Furbäck gick 23 
oktober 1986 ut med information inom hela 
SJ-koncernen att en genomgripande översyn 
påbörjats. Efter ca 5 månader, i mars 1987, pre-
senterades en diger lista på resultatförbättrings-
åtgärder på 1 miljard kronor som skulle kunna 
genomföras. 

Ungefär vid denna tid meddelade också Bengt 
Furbäck att han tänkte avgå 1 januari 1988, och 
gå in som vd för Swedcarrier. Försöken att finna 
en ny generaldirektör påbörjades, men en till-
sättning skulle komma att dröja. 

I april 1987 hade en projektorganisation bil-
dats för att genomföra rekonstruktionen av 
SJ. Projektledare för olika projekt var i princip 
cheferna för SJ:s dåvarande huvudenheter 
(avdelningar). En av konsulterna fick en tillfällig 
anställning i SJ för att leda arbetet. Han utsågs 
senare också till vice generaldirektör. 

I maj 1987 skickade SJ:s styrelse en skrivelse 
till regeringen ”Angående förutsättningar för 
rekonstruktion av SJ.” Där beskrevs att SJ skulle 
förbättra resultatet med 1 miljard kronor förut-
satt att SJ fick reella och entydiga förutsättningar 
att driva verksamheten på strikt företagsekono-
miska grunder, att staten skulle ta ansvar för 
infrastrukturen och att staten skulle medverka i 
den finansiella rekonstruktionen.

SJ införde kraftiga rekryteringsbegränsningar, 
vilket ledde till att antalet anställda minskade 
med ca 1 000 personer under andra halvåret 1987.

Den nya organisationen växer fram
I ett tidigt skede av projektarbetet formades den 
nya organisationen för SJ. Den grundades på de cen-
trala avdelningar som fanns. Den regionala orga- 
nisationen med marknadsregioner som var gemen-
sam för person- och godstrafik skulle försvinna. 

De centrala avdelningarna Persontrafik och 
Godstransporter upphöjdes till divisioner, som 
skulle dela upp marknadsregionernas arbets-
uppgifter och personal mellan sig. Antalet 
marknadsregioner hade varit åtta medan de nya 
divisionerna fick vardera fyra regionala affärs-
områden vid fem olika huvudorter. Denna nya 
organisation fastställdes av SJ:s styrelse i augusti 
1987. Övriga delar av organisationen, bl.a. for-
donsunderhållet, var ännu inte upprättade.

Ett stort arbete lades ner under sommaren och 
hösten 1987 på att utforma organisationen inom 
divisionerna, så att resultatansvar skulle kunna 
anges så långt ner som möjligt. Detta ledde till att 
både Persontrafikdivisionen och Godstransport-
divisionen fick egna regionala organisationer 
med affärsområden som skulle ha resultatansvar. 
Dessa affärsområden skulle bedriva interna affä-
rer med varandra, vilket krävde ett mycket sofis-
tikerat interndebiteringssystem. 
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Detaljorganisationen inom varje affärsom-
råde byggdes upp regionalt efter olika principer 
i alla affärsområden. Självständighet beträf-
fande organisation och styrsystem ansågs viktig 
– det låg i tiden. Detta ledde till mycket olika 
lösningar i olika delar av organisationen, vilka 
visade sig svåra att förena i den integrerade verk-
samhet som järnväg utgör.

Samtidigt med organisationsarbetet för det nya 
SJ förbereddes organisationen för Banverket.

I oktober 1987 utsåg regeringen en ny styrelse 
för SJ. Statssekreteraren i Kommunikations- 
departementet Ulf Dahlsten blev ordförande. 
För övrigt ingick i stort sett endast representan-
ter för näringslivet.

SJ får ny ledning
Avsikten var att det nya SJ från augusti 1987 
inom ett par månader skulle förses med chefer. 
Det drog emellertid ut på tiden. Inte förrän 1 
februari 1988 kunde Stig Larsson från Ericsson 
Information Systems tillträda som generaldirek-
tör. Då hade arbetet med detaljorganisationen 
framskridit så långt att det var omöjligt för den 
nya ledningen att påverka huvuddragen i den.

En av Stig Larssons första insatser var att 
avveckla konsulterna. Med hjälp av en extern 

headhunter intensifierades arbetet med att bygga 
upp företagsledningen. Den för det fortsatta 
arbetet viktiga informationschefen tillsattes i ett 
tidigt skede med en extern person. Fastighetsdivi-
sionen hade redan i december 1987 fått en internt 
rekryterad chef, liksom Utvecklings- och Perso-
nalstaberna under våren 1988. Även den tekniskt 
inriktade Maskindivisionens chef kom från SJ.

Det dröjde ända till sommaren 1988 innan 
de mycket viktiga externt rekryterade cheferna 
för Persontrafik- och Godstransportdivisionerna 
kunde tillträda. Dessa enheter hade då haft 
tillfälliga chefer under nästan ett år. Divisio-
nernas organisationer hade blivit så detaljerat 
uppbyggda att de inte kunde förändras av den 
nya ledningen. Ekonomidirektören var den sist 
anställde i den nya ledningsgruppen, även han 
externt rekryterad.

Härigenom innehöll ledningsgruppen en 
blandning av SJ-intern och extern erfarenhet. 
De externt rekryterade kom från det privata 
näringslivet. De stora och nödvändiga föränd-
ringarna hade varit svåra att genomföra med 
enbart internrekryterade chefer. Ledningsgrup-
pen var i stort sett oförändrad 1988–1997.

SJ:s organisation under de första åren efter 
1987 framgår av följande bild: 
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Planering av verksamheten 
I ett tidigt skede 1988 startades en affärsplane-
ringsprocess för hela företaget. En affärsidé för 
SJ:s totala verksamhet utarbetades, som gällde i 
sina huvuddrag under hela 1990-talet. 

SJ valde att profilera sig som ett företag i för-
ändring och med säkra och miljövänliga pro-
dukter. I planeringsprocessen ingick också att 
formulera mål för verksamheten. De ekono-
miska målen var givna av de krav på resultat-
förbättring om 1 miljard kronor som staten som 
ägare hade formulerat. Härutöver formulerades 
några olika kvalitetsmål, och aktiviteter för att 
nå målen preciserades. Tillgängliga personal- 
resurser analyserades och utvecklingsplaner togs 
fram för dem.

Under det närmaste året genomfördes en kon-
sekvent planering på alla nivåer i SJ. Enhetlig-
heten i processen och presentationen gjorde att 
det var lätt att följa upp att planerade aktiviteter 
blivit utförda och uppställda mål uppnåtts.

Arbetet med att genomföra den nya organisa-
tionen gick inte parallellt i tiden. Persontrafik-
divisionen var klar att bemanna verksamheten 
tidigare än Godstransportdivisionen. Det inne-
bar att de gamla marknadsregionernas personal i 
stor omfattning kom till Persontrafikdivisionen. 
Godstransportdivisionen kom därigenom att i 
större omfattning rekrytera externt, och tappade 
därför tempo i omstruktureringen.

Utbrytning av Banverket
Det nya SJ innebar också att infrastrukturverk-
samheten skulle skiljas ut från SJ. Därför bil-
dades en organisationskommitté av SJ:s gamla 
styrelse, som på våren 1988 utarbetade ett detal-
jerat förslag till gränsdragning mellan de båda 
organisationerna. Arbetet leddes av Jan Brand-
born, utsedd till generaldirektör för Banverket 
fr.o.m. 1 juli 1988. 

Att dela en sammansatt och komplex verk-
samhet som vuxit fram under mer än hundra 
år var ingen lätt uppgift. Kommittén kom fram 
till en del förändringar av den preliminära upp-
delningen enligt riksdagens beslut. Bland annat 
skulle ansvaret för den operativa trafikledningen 
vara kvar inom SJ, medan rangerbangårdar och 
eldriftanläggningar skulle föras till Banverket. 
Ett problem med detta var att förändringen 
enligt det trafikpolitiska beslutet måste gå jämnt 
ut – varken SJ:s eller Banverkets ekonomi fick 

påverkas. Därigenom tillkom en del ologiska 
avgränsningar, som under många år utgjorde en 
källa till oklarheter mellan SJ och Banverket. 

Det lades ner ett omfattande detaljarbete på 
att dela upp alla anläggningar mellan SJ och 
Banverket. Inom flera områden var detta så kom-
plicerat att det under många år uppstod tvister 
om tolkning. Dessutom tillkom avvecklingen av 
SJ:s trafikmonopol och behovet av rekonstruk-
tion av SJ, vilket så småningom ledde till att den 
operativa trafikledningen och det kapillära nätet 
fördes över till Banverket. Det fanns ända till 
1997 en arbetsgrupp som skulle lösa tvister. 

Det nybildade Banverket marknadsförde sig som 
Hightech-rallarna. Samling: Sveriges Järnvägs-
museum.
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Utredning om nya och bättre spår in i
2000-talet
Ett av den nya företagsledningens första arbe-
ten var att få en uppfattning om statusen på SJ:s 
anläggningar. Skicket på byggnader, inklusive 
stationer och personallokaler, var mycket sämre 
än vad som hade angetts tidigare. De var över-
värderade i balansräkningen. Detta var upp- 
takten till ett omfattande upprustningsprogram. 

Järnvägsnätet var inte i skick för den trafikut-
veckling som SJ argumenterade för. Under 1989 
tog SJ fram en utredning för att påverka poli-
tikerna att satsa mer medel på en upprustning 
och utbyggnad av järnvägsnätet. Den ram som 
hade beslutats av riksdagen 1988 var enligt SJ:s 
bedömning alldeles för liten för att ge Sverige ett 
konkurrenskraftigt järnvägssystem. 

Som underlag genomfördes omfattande beräk- 
ningar av transportvolymer och resandeström-
mar med avancerade trafiksimuleringar. Utred-
ningen lades fram i november 1989. Här citeras 
ur utredningen:

”Investeringar i nya järnvägar har i det närmaste 
varit obefintliga under hela efterkrigstiden. Det finns 
också en betydande eftersläpning i underhållet av 
det befintliga järnvägsnätet som nu måste tas igen. 
Under samma period har vägnätet byggts ut kraftigt. 
De statliga väginvesteringarna har sedan år 1970 
legat på en nivå mellan 4 och 5 miljarder kronor per 
år (i nuvarande prisnivå). Samtidigt har inte vägtra-
fikens kostnadsansvar beaktats tillräckligt. Det gäller 
framförallt miljökonsekvenserna men också trafik-
olyckorna. De eftersatta investeringarna i järnvägs-
nätet måste därför genomföras i forcerad takt.

För att uppnå de trafikpolitiska målen om miljö 
och tillgänglighet krävs en mycket kraftig utökning av 
Banverkets nuvarande investeringsram. SJ bedömer 
att med en kraftfull satsning på utveckling och upp-
rustning av järnvägsnätet kan tågresandet fördubblas 
och godstransporterna öka med omkring 50 % på 10 
år. Faktorer som bör få stor betydelse för den framtida 
inriktningen mot olika transportmedel är:

• Miljön, där järnvägen har de klart bästa förut-
sättningarna
• Energiförbrukningen, där – jämfört med tåget – 
bilarna tar ca 5 gånger och flyget ca 10 gånger så 
mycket energi i anspråk per personkilometer som 
järnvägen. Per tonkilometer är järnvägen i genom-
snitt 5–7 gånger energisnålare än lastbilstrafiken.
• Säkerheten, där tåget är omkring 100 gånger 
säkrare än vägtrafiken”

”Godstrafikens och persontrafikens samlade behov 
av nyinvesteringar i infrastrukturen överstiger enligt 
SJ:s uppfattning vida de ramar som Banverket har 
att utgå ifrån. Enligt regeringens föreskrifter (1989-
04-20) skall planen för stomjärnvägar baseras på 
planeringsramar uppgående till 1 miljard kronor per 
år under åren 1991–2000.

SJ redovisar investeringsbehov i bannätet på ca 40 
miljarder kronor fram till sekelskiftet. Behoven bygger 
på SJ:s trafikeringsstrategi samt behovsinventeringar 
och aktuella bedömningar g jorda av SJ för gods- och 
persontrafiken.” 

Efter ett antal år kunde det konstateras att 
planerna för förbättring av det svenska järnvägs-
systemet låg ungefär på den nivå som SJ föreslog 
i denna utredning. I början av år 1994 beslutade 
riksdagen denna högre nivå.

Rationalisering och omstrukturering
För att åtgärda de brister som verksamhets-
genomgången påvisade och för att ge SJ en 
bättre framtid, påbörjades 1988 stora satsningar 
för att modernisera verksamheten. 

Inom persontrafiken genomfördes en mängd 
marknadsaktiviteter som ”röda avgångar”, ”res-
lustkort”, ”affärståget” och ”tågplus”. Service av 
olika slag infördes, bl.a. telefon på tågen, tågtaxi 
och tågbil. Omfattande moderniseringar gjordes 
av biljettförsäljning och kundinformationssys-
tem. 

Äldre personvagnar rustades upp till modern 
standard med bl.a. ny inredning, vakuumtoalet-
ter och olika slag av service. Nya tåg infördes, 
främst det i mitten av 1980-talet beställda snabb-
tåget X2, med nya servicekoncept (X 2000). Nya 
tågtrafiksystem infördes allteftersom de nya 
X 2000-tågen blev levererade. Personalantalet 
kunde minskas genom rationaliseringar trots att 
resandet ökade.
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2 klass i InterRegio efter ombyggnad 1994. En stor del av personvagnsparken rustades upp under 1990-talet. Många 
av de äldre vagnar kunde dessutom skrotas sedan X 2000 tagit över merparten av fjärrtrafiken på huvudlinjerna. 
Foto: Industrifotografen, samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Ett IC-tåg passerar stenbron 
över Säveån vid Lagmans- 
holm på Västra stambanan. 
Samtidigt med 1986 års beslut 
om anskaffning av snabbtåg 
togs beslut om en genomgrip-
ande förändring av SJ:s sätt 
att möta kunden. Ett helt nytt 
profilprogram med nya färger 
var ett av många led i denna 
förändring. Foto: Industri-
fotografen, samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Under 1990-talet slöts ett antal avtal om entre-
prenadtrafik med trafikhuvudmän i flera län. 
Flera var bra affärer, men inte alla på kort sikt. 
Det s.k. Kustpilenavtalet, som avsåg trafik Karls-
krona–Malmö gav inte tillfredsställande resul-
tat förrän långt in på 2000-talet när hela banan 
blivit upprustad och elektrifierad. Den trafik 
som 1997 startades runt Mälaren visade också 
underskott. Detta var förutsett och övergick 
inte till överskott förrän en bit in på 2000-talet. 
Nya redovisningsregler innebar att avsättningar 
för de framtida förlusterna på dessa linjer måste 
göras i bokslutet 1997 med över 1 000 mnkr. 
Avsättningarna fördes över till SJ AB vid bolag-
iseringen 2001.

Resultatet av verksamhetsförändringarna blev 
att produktiviteten ökade högst avsevärt både vad 
avser personal, lok och vagnar. Persontrafikens 
lönsamhet förbättrades och uppvisade ett positivt 
resultat under alla år och under några år före mit-
ten av 1990-talet, och i slutet av 1990-talet upp-
nåddes även en acceptabel avkastning på kapitalet. 

Lönsamheten för SJ:s godstransporter var i 
slutet av 1980-talet mycket dålig. Därför genom-
fördes en upprustning av säljorganisationen 
och inrättande av kundcenter. Flera nya upp-

drag kontrakterades, men framförallt gjordes en 
omfattande sanering av olönsamma avtal. 

De mest påtagliga förändringarna avsåg 
godstågtrafiksystemen. Rangeringen koncen-
trerades successivt från ett 30-tal platser i 
landet till endast fem (Malmö, Göteborg, 
Hallsberg, Gävle och Borlänge). Man upp-
nådde en avsevärd rationalisering av driften 
– en absolut förutsättning för att godstrafiken 
på järnväg överhuvudtaget skulle kunna över-
leva. 

Rationaliseringarna innebar en mycket stor 
ökning av produktiviteten. Personalen blev mer 
än dubbelt så effektiv under 1990-talet, och 
även för lok och vagnar uppnåddes ungefär en 
fördubbling av utnyttjandet. Det ekonomiska 
resultatet förbättrades också avsevärt. 

Underhållet av lok och vagnar genomgick 
under början av 1990-talet en mycket omfat-
tande omläggning. Verksamheten för service 
och lättare underhåll koncentrerades från 30 
till 15 verkstäder. Datorstödet och material- 
och arbetsstyrningen förbättrades. Därigenom 
kunde underhållet bli mer behovsstyrt. Genom 
de genomförda förändringarna kunde under-
hållskostnaderna reduceras avsevärt. 

Malmö C efter genomförd upprustning i Fastighetsdivisionens regi på 1990-talet. Stora belopp satsades på att 
moderniserna och tidsanpassa ett 100-tal stationer. Foto: Industrifotografen, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Upprustningen av stationer och andra 
fastigheter genomfördes av den nyinrättade 
Fastighetsdivisionen. Flera miljarder kronor 
investerades. Över 100 stationer fick under bör-
jan av 1990-talet en modern utformning. Ett 
30-tal av dem utformades i enlighet med det 
trafikpolitiska beslutet till kompletta resecent-
rum. Över 200 personallokaler upprustades.
 
Koncernen samt avveckling av dotterbolag
SJ hade, som beskrivits ovan, sedan lång tid till-
baka bedrivit en hel del annan verksamhet än 
järnvägstrafik. Enligt 1988 års trafikpolitiska 
beslut skulle SJ koncentreras på att utveckla 
järnvägstrafiken. En stor del av dotterbolagen 
borde därför avyttras och pengarna användas 
för omstruktureringen av SJ.

Med början 1988 avyttrades bl.a. följande 
verksamheter och bolag: Resebyrån, busstrafi-
ken, hotellen, färjorna, speditionsföretaget ASG 
och en del av fordonsunderhållet. 

SJ Resebyrå hade blivit Sveriges största rese-
byrå, men försäljning av järnvägsresor utgjorde 
1988 endast 11 % av dess omsättning. Under 
1989 träffades ett avtal om samgående mellan SJ 
Resebyrå och TMG-koncernen. Resebyrån blev 

Nyman & Schultz, och så småningom Ameri-
can Express. 

Busstrafiken fusionerades 1989 genom att 
GDG förvärvade inkråmet i SJ Buss. Efter fusio-
nen ändrade GDG namn till Swebus Gruppen 
AB. Swebus verksamhet renodlades till i huvud-
sak bussverksamhet. Den hotellverksamhet som 
funnits inom GDG fördes över till Trafikrestau-
ranger och åkeriverksamheten lades i Svelast. 
Flera förvärv av andra bussbolag genomfördes, 
bl.a. Postens Diligenstrafik 1991 och Wasatrafik 
1992. Swebus avyttrades till det skotska buss- 
och tågbolaget Stagecoach år 1996. 

Hotell- och restaurangverksamheten bedrevs 
1988 i huvudsak i AB Trafikrestauranger (TR), 
som 1988 var uppdelat i fyra divisioner. TR 
avyttrades 2000 i sin helhet till Scandinavian 
Service Partner.

Färjetrafik bedrevs 1988 av SJ dels av affärs-
verket (tågfärjor Trelleborg–Sassnitz och Hel-
singborg–Köpenhamn), dels av SFL (bilfärjor 
Helsingborg–Helsingör och Limhamn–Dragör). 
Dessutom hade Swedcarrier ett samarbete med 
ett tyskt bolag med bilfärjor på linjen Trelle-
borg–Travemünde. År 1991 samlades all färje- 
trafik inom SJ-koncernen i ett nytt bolag, Swe-
Ferry AB. Med den fasta förbindelsen till Dan-
mark och kontinenten år 2000 var det naturligt 
med en avyttring av SweFerry, som nu bytt 
namn till Scandlines. Köpare var Stenakon-
cernen.

ASG var 1988 ett av Europas största företag 
inom transport och spedition. ASG börsintro-
ducerades därför 1990. 1995 sålde SJ nästan 
hela det resterande aktieinnehavet och något år 
senare resten. ASG köptes år 2000 upp av Deut-
sche Post och ingår sedan 2003 i DHL.

I Swedcarrier fanns kvar bl.a. Svelast och 
från 1990 även TGOJ, SJ Invest, Gullivers Rese-
bureau och Nordwaggon. Endast SwedeRail 
Consulting låg utanför Swedcarrier.

Argumenten för att ha olika verksamheter 
inom SJ som stöd för kärnverksamheten har 
skiftat genom åren. När t.ex. Trafikrestauranger 
avyttrades 2000 var motivet att kunna sänka 
kostnaderna genom att låta flera företag konkur-
rera om uppdraget att servera på tågen. I SJ AB 
har man nu åter börjat sköta denna verksamhet 
med egen personal. Därigenom har kostnaderna 
kunnat sänkas genom samordning med annan 
tågpersonal. 

Utrustning av sovvagn littera WL6 vid TGOJ:s verk- 
stad i Malmö. Verksamheten vid samtliga underhålls- 
verkstäder utom den i Notviken bolagiserades 1991. 
Foto: Industrifotografen, samling Sveriges Järnvägs- 
museum.
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Finansverksamheten
Det var i huvudsak först 1985 som SJ fick möjlig-
het att delvis finansiera verksamheten med lån. 
Tidigare hade all finansiering skett via statsbud-
geten. SJ hade heller inte haft rätt att disponera 
över sina likviditetsöverskott. Allt detta ändrades 
– i synnerhet 1988. Sedan dess förbättrade cash 
management SJ:s resultat med avsevärda belopp. 

Kapitalbehovet under 1990-talet blev större 
än beräknat, bl.a. genom de förändrade förut-
sättningarna. För att klara av att finansiera alla 
investeringar behövdes lånefinansiering. För att 
få denna så förmånlig som möjligt kom SJ fram 
till att amerikanska leasinglösningar skulle vara 
lämpligare än banklån. Detta sanktionerades 
också av regeringen. För att stimulera näringslivet 
hade man i USA infört skatteregler som gjorde 
det möjligt för amerikanska företag att göra skat-
temässiga avskrivningar på tillgångar som köptes 
in för att sedan hyras ut till den som de köpts 
från. Det var detta som SJ och även många andra 
företag drog nytta av under 1990-talet. Den sam-
manlagda vinsten för SJ från dessa transaktioner 
blev över 1 miljard kr. Härtill kommer att räntan 
på de lån som finansierade köpen var mycket 
förmånlig. Den sammanlagda effekten över åren 
uppgick till flera hundra miljoner kr. 

Leasingavtalen skulle lösas under åren 2006–
2021. Detta skulle ske med medel placerade i 
obligationer. Samtliga betalningar som hade 
med lösen av leasingavtal att göra var således 
säkrade genom placeringar och innebar ingen 
finansiell eller ekonomisk belastning på SJ. Ut-
över leasingavtalen fanns även s.k. leasehold-
avtal. Dessa avtal innebar att nyttjanderätten 
överlåtits och hyrdes tillbaka. Lösen av dessa 
avtal medförde inte några finansieringsbehov. 

En vanlig missuppfattning var att leasing-
lånen sågs som ”dyra” eftersom de inte amorte-
rades i takt med att fordonen skrevs av. Eftersom 
leasinglånen vid den tiden var den billigaste 
möjliga finansieringsformen med den lägsta 
räntan, var det istället ekonomiskt riktigt att i 
så stor utsträckning som möjligt använda dessa 
billiga lån och även finansiera andra investe-
ringar med leasinglånen istället för att amortera 
leasinglånen och då tvingas ta upp nya dyrare 
lån för andra investeringar. Nackdelen med 
leasingavtalen var att de begränsade handlings- 
friheten under många år, t.ex. med avseende på 
möjligheten att byta ut fordon mot andra, nya 
eller mer ändamålsenliga.

Extern kommunikation
Massmediakontakter är ett centralt område för 
järnvägen, särskilt för persontrafiken. För att få 
en enhetlig bild av SJ utåt var denna funktion 
under 1990-talets första hälft mycket samman-
hållen på central nivå. 

En viktig kommunikationsåtgärd på 1990-
talet var det s.k. 100-punktsprogrammet, med 
100 viktiga punkter i SJ:s förändringsarbete. 
Dessa punkter kommunicerades till allmänhe-
ten i annonser i dagspressen och på andra sätt. 
Där fanns möjlighet att för var och en att bocka 
av de åtgärder som man ansåg vara avklarade. 
Allmänheten visade ett stort intresse för denna 
kampanj, som också vann priser både i Sverige 
och internationellt. 

För att introduktionen av de nya snabbtågen skulle bli 
en framgång g jordes bedömningen att SJ:s anseende på 
marknaden måste stärkas. Dels genom konkreta åtgär- 
der för att förbättra verksamheten och kundnyttan. Dels 
genom att synliggöra förändringarna. 100-punktprogram- 
met var ett sätt att marknadsföra ett förändrat SJ. Genom
annonser och på andra sätt kunde processen följas. 
Samling: Sveriges Järnvägsmuseum.
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Ekonomisk utveckling 
De rationaliseringar och omstruktureringar som 
vidtogs från 1988 och framåt gav ett successivt 
förbättrat resultat fram till 1992. Därefter blev 
resultatet successivt sämre. Det drogs därför i 
gång ett program med mycket omfattande åtgär-
der, som redan 1997 gav en resultatförbättring. 
Efter en ny resultatförsämring 1998 kunde åter 
en resultatförbättring registreras 1999 och 2000, 
mycket beroende på den stora minskningen av 
banavgifterna som då genomfördes. Resultatet 
justerat för jämförelsestörande poster var dock 
negativt alla år sedan 1996 fram till bolagise-
ringen 2001.

SJ:s egna kapital halverades från 1988 till 1999. 
De överskott som åstadkoms under dessa år och 
de vinster som gjordes vid avyttring av fastig-
heter och verksamheter förbrukades dels för 

upprustning, dels för avsättningar för avtalstra-
fik som var olönsam de första åren och dels för 
åtgärder för att klara den personalminskning på 
10 500 som blev resultatet av rationaliseringarna. 

Utveckling av nya trafiksystem 
SJ engagerade sig under början av 1990-talet 
mycket i planerna för förbättring av järnvägs-
systemet och för ny trafik på detta. Banorna runt 
Mälaren var ett av dessa projekt. SJ beräknade 
att detta system skulle bli lönsamt med en hop-
koppling med Arlandabanan. Beträffande Arlan-
dabanan hade staten bestämt sig för att göra en 
upphandling av både byggande och trafik. Därför 
gick den integrerade lösningen med trafiken runt 
Mälaren om intet. Trots detta gick SJ in med tra-
fikuppdraget på Mälar- och Svealandsbanan. Detta 
blev en ekonomisk belastning under många år.

Dekaler av denna typ sattes upp 
i X2-fordon som omfattades av 
leasingavtal. Samling: Sveriges 
Järnvägsmuseum.

Anläggningsarbete för Mälarbanan på 
1990-talet. Det är en svår men viktig upp-
gift att samplanera anläggningsarbeten och 
trafik vid större projekt. Foto: Lars Dahl- 
ström Trafikverket.
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För den fasta förbindelsen över Öresund 
blev det bestämt att SJ och den danska järn-
vägen DSB skulle svara för persontrafiken på 
förbindelsen. De avgiftsnivåer för att trafikera 
förbindelsen med tåg, som ingick i beslutsun-
derlaget för förbindelsen, blev dubbelt så höga 
som SJ och DSB hade angivit som möjliga att 
få lönsamhet med. Det lyckades dock att få 
ner avgifterna till mycket låga nivåer för per-
sontrafiken. Staten finansierade i stället denna 
brist bl.a. med en banavgift på all persontåg-
trafik i Sverige. Trafiken över Öresund startade 
2000. 

Vid sekelskiftet var järnvägstransporterna i 
Sverige ca 19 mdr tonkm och 7 mdr personkm 
att jämföra med 10 respektive 7 år 1950. Änt-
ligen slogs personreserekordet från 1949! 

Fortsatt teknisk utveckling 

Datorisering och ny signalteknik förändrade 
förutsättningarna radikalt. Sedan gammalt gick 
teletrafiken i kopparkablar nedgrävda i banval-
len. Med start 1988 ersattes det i stor utsträck-
ning med optokabel av Banverket. Det hade 
flera stora fördelar: Överföringen sker med ljus 
som inte påverkas av kontaktledning eller hög-
spänningsledningar ock kapaciteten är ofantligt 
stor, långt större än järnvägens behov.

Ett förnyat tågsäkerhetssystem kallat European 
Rail Traffic Management System (ERTMS) ini-
tierades från svensk sida och utvecklades inom 
Internationella Järnvägsunionen innan EU så små-
ningom införde det i sitt regelverk. Systemet är en 
utveckling av ATC med flera nya komponenter. 
I framtiden kommer man inte behöva några sig-
naler längs banan, utan all information förmedlas 
direkt till lokets förarpanel. Väl utbyggt kommer 
vinster uppkomma, men utbyggnaden är kostsam. 
Genomförandeansvaret ligger inom Trafikverket.

Ett av de viktigaste utvecklingsstegen under 
1990-talet var lanseringen av tågkonceptet X 2000. 
Kraftigt förkortade restider mellan Sveriges större 
städer ökade tillströmningen av resenärer. Det var 
med ens ”modernt” att åka tåg igen. Tågen levere-
rades under åren 1990 till 1998. 

Forskare på KTH pekade på möjligheten att öka 
komfort och ekonomi i persontrafiken med bred-
are fordon. Samtidigt pågick utveckling av större 
containrar till godstrafiken på önskemål av Stora-
Enso, för transport av pappersrullar. Detta krävde 
större lastprofil. Det visade sig möjligt för Ban-
verket att till rimlig kostnad anpassa de berörda 
banorna för detta. För godstrafiken ledde detta till 
Stora-Ensos s.k. SECU-boxar, och för persontra-
fiken utveck lades Reginatågen. Både SECU-box-
arna och Reginatåget introducerades år 2000.

Heltåg med s.k. SECU-boxar på väg från Borlänge till Göteborg i skogarna öster om Bredsjö i Bergslagen. I 
Göteborg sker omlastning till fartyg för vidare sjötransport till omlastningsterminaler på kontinenten. Boxarnas 
större profil framgår tydligt vid en jämförelse med loket. Foto: Anders Jansson.
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Om bolagiseringen skulle genomföras utan 
dessa åtgärder skulle de uppställda kraven på 
räntabilitet och soliditet inte kunna uppfyllas. 
Alternativt skulle verksamheter kunna avyttras 
vid lämpliga tidpunkter.

Ett omfattande förberedelsearbete genomför-
des internt inför bolagiseringen som alla trodde 
skulle bli av. Men förslaget förkastades av reger-
ingen, bl.a. med förevändningen att det inte gick 
att lösa SJ:s pensionsförpliktelser. Regeringen 
ville heller inte tillskjuta det kapital som behöv-
des för en tillfredsställande finansiell situation. 
För att skingra sin osäkerhet om SJ genomförde 
departementet en noggrann genomgång av SJ:s 
hela verksamhet, som pågick flera månader 
under hösten 1993. I en skrivelse från april 1993 
framförde socialdemokraterna till den då bor-
gerliga regeringen att en bolagisering av SJ inte 
borde genomföras, och inte heller en total avreg-
lering av järnvägen.

Arbetet med bolagiseringen av SJ återupptogs 
1999 och fortskred under hösten 2000 med stor 
intensitet. Allt skulle vara klart till årsskiftet 
2000–2001, då de nya bolagen skulle bildas. 
Strukturen i bolagiseringen lades fast omkring 
halvårsskiftet år 2000 efter att andra förslag för-
kastats. Det stod snart också klart att allt inte 
gick att föra över till de nybildade bolagen. Det 
beslutades därför att affärsverket skulle vara 
kvar och förvalta de verksamheter, som av olika 
anledningar inte kunde läggas in i bolagen. Det 
officiella namnet på affärsverket kom att bli 
Statens järnvägar stavat med litet ”j”.

Statens Järnvägar mot bolagisering 2001

Trafikpolitikens utformning var under 1990-
talet svår att hålla neutral från ägarrollen. Ett 
exempel är statens formulering av SJ:s verk-
samhetsomfattning: 1985 beslutades att SJ till-
sammans med sina dotterbolag skulle vara en 
sammanhållen transportkoncern. 1988 besluta-
des att SJ skulle koncentrera sig på järnvägstra-
fik. 1991 beslutades återigen att SJ skulle vara ett 
heltäckande transportföretag. 1993 beslutades 
ännu en gång att SJ skulle koncentrera sig på 
järnvägstrafik.

SJ hade sedan 1988 gjort försök att ytterligare 
förändra statens ägarroll. 1993 utarbetades ett 
detaljerat förslag till bolagisering av SJ. Detta 
omfattade dels resultatprognoser, dels förslag 
till hur bolaget skulle kapitaliseras. Förslaget 
lades fram av SJ:s styrelse på sommaren 1993. 
Som motiv för en bolagisering anfördes bl.a:

• eliminering av tidsbegränsat bemyndigande 
avseende kapitalanskaffning, organisation, 
köp och försäljning av aktier och fastigheter
• styrning av verksamheten efter rent företags- 
ekonomiska avkastningskrav
• större handlingsfrihet och flexibilitet, 
mindre risk för detaljstyrning av ägaren och 
sammanblandning av samhälleliga och företags- 
ekonomiska mål.

Avkastningskravet på ett bolagiserat SJ borde 
sättas utifrån samma principer som gällde för 
konkurrerande operatörer, dvs. inkludera viss 
riskpremie om 3–4 % utöver realränta och infla-
tion. Denna nivå ansågs tillämplig om solidite-
ten låg på en tillräckligt hög nivå. Med hänsyn 
till kommande stora investeringsbehov i nya 
fordon bedömdes denna nivå till 35% soliditet.

SJ-koncernens resultat och räntabilitet bedömdes 
som otillfredsställande. Den relativt låga soliditets-
nivån i utgångsläget skulle inte möjliggöra de stora 
investeringarna som planerades. En viktig orsak 
till den låga räntabiliteten ansågs vara fastigheter-
nas relativt stora andel av balansomslutningen.

För att de ovan nämnda finansiella målen för 
SJ skulle kunna uppnås, ansåg SJ att en eller flera 
av följande åtgärder var nödvändiga:

• kapitaltillskott från staten med minst 2,6 
mdkr.
• nedskrivning av anläggningstillgångar, 
särskilt fastigheter, med minst 2,6 mdkr.
• införande av progressiva avskrivningar.

Struktur efter genomförd bolagisering. Källa: Riks-
revisionen.
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Vid bolagiseringen bildades totalt sex nya 
bolag inom tre olika koncernstrukturer. Ägare 
till samtliga koncerner var staten genom Närings- 
departementet. 

De nybildade bolagen var:

SJ AB: Den dåvarande persontrafikdivisionen 
ombildades till bolag. Bolagsnamnet blev SJ 
AB. Namnet är inte längre en förkortning av 
Statens Järnvägar utan skrivs endast med två 
bokstäver.

Green Cargo AB: Godstrafikdivisionen om- 
bildades till bolag med det nytagna namnet 
Green Cargo.

Jernhusen AB: SJ:s fastighetsdivision om- 
bildades till bolag med namnet Jernhusen AB.

EuroMaint AB: Maskindivisionen ombilda-
des till verkstadsföretaget EuroMaint. 

TraffiCare AB: Divisionen Terminalproduk-
tion, som arbetade med städning, ombildades 
till bolaget TraffiCare AB.

Unigrid AB: Divisionen SJ Data ombildades 
till bolaget Unigrid AB.

Inom något år efter bolagiseringen hade bolagen 
Euromaint, Trafficare och Unigrid sålts ut och 
privatiserats.

De sex bolagen verksamheter förvärvades 
från Statens järnvägar. De verksamheter som 
inte förvärvades av något bolag kom därför 
att kvarstå inom Statens järnvägar. Respektive 
bolag tecknade ett överlåtelseavtal med Statens 
järnvägar som reglerade vilken verksamhet 
som skulle övertas mot bakgrund av ett ramav-
tal som tecknats mellan staten och respektive 
bolag.

Vilka verksamheter som kom att ingå i Sta-
tens järnvägar framgår av nästa avsnitt. Efter-
som flera av de verksamheter som Statens 
järnvägar hade kvar i huvudsak endast genere-
rade kostnader, behövde medel tillföras för att 
täcka framtida underskott. Allteftersom mer 
noggranna analyser gjordes ökade behoven, 
vilket gick ut över de medel som blev kvar för 
bolagen. 

Vid bolagiseringen av SJ 2001 försågs de 
nybildade bolagen med så mycket eget kapital 
att de skulle kunna verka av egen kraft och efter 
några år även kunna ta upp lån på marknadens 

villkor. Så fick t.ex. SJ AB en soliditet på ca 20 
%. Det visades sig redan efter bokslutet 2002 att 
SJ AB:s egna kapital var förbrukat bl.a. på grund 
av avsättningar för nya förlustavtal, som ingåtts 
kort tid före bolagiseringen, och för framtida 
underhållskostnader. Detta rättades till med det 
kapitaltillskott som riksdagen beslutade om i 
juni 2003.

Regeringens hantering av bolagiseringen 
har kommit att kritiseras, bl.a. av Riksrevisio-
nen i en granskning 2005. Här citeras utdrag 
ur sammanfattningen av Riksrevisionens slut-
satser:

”Riksrevisionen bedömer att förberedelserna för 
bolagiseringen var ofullständiga och otillräckliga i 
vissa väsentliga avseenden. Starkt bidragande orsa-
ker till detta var sannolikt att ägarförvaltningen, 
dvs. regeringen och Näringsdepartementet, på oklara 
grunder införde två egna väsentliga restriktioner, 
nämligen dels att bolagiseringen skulle genomföras 
redan den 1 januari 2001, dels att kapital inte skulle 
tillskjutas till de nybildade bolagen. Beredningen och 
analysen av centrala frågor som affärsplanerna och 
de samlade ekonomiska konsekvenserna av bolagise-
ringen kom därmed att bli bristfälliga.

Preciserade och dokumenterade uppdrag från 
ägarförvaltningen till de olika aktörerna i bered-
ningen av bolagiseringen saknas i allt väsentligt. 
Såväl enheten för statligt ägande inom Närings-
departementet som den arbetsgrupp inom samma 
departement med företrädare för andra berörda 
departement och affärsverket SJ arbetade utan spe-
cificerade uppdrag.

Vidare drar Riksrevisionen slutsatsen att reger-
ingen i vissa avseenden inte skapade goda förut-
sättningar för SJ AB och Green Cargo AB genom 
utformningen av överlåtelseavtalen och det begrän-
sade kapital som bolagen erhöll. Inte heller villkoren 
för de övriga nya statliga järnvägsbolagen kan sägas 
ha varit gynnsamma då företagen blev underkapi-
taliserade. 

Ägarförvaltningen tog inte till sig den information 
och de varningar som kom från de egna konsulterna 
och från de nybildade bolagens styrelser om konse-
kvenserna av ett för litet eget kapital vid genomför-
andet av bolagiseringen. Det kan därför ifrågasättas 
om det sätt som bolagiseringen genomfördes på står 
i överensstämmelse med statens ägarpolicy, vars 
ut talade ambition är att skapa långsiktiga lös-
ningar.”
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Ordnad avveckling
2001–2012  

Kvarvarande uppgifter

Det beslutades alltså att affärsverket skulle vara 
kvar och förvalta de verksamheter, som av olika 
anledningar inte kunde läggas in i bolagen. 

Följande verksamheter kom att kvarstå i Sta-
tens järnvägar:

• Leasing- och leaseholdåtaganden avseende 
anläggningstillgångar innefattande leasing-/
leaseholdskulder och nollkupongobligationer 
för att möta framtida lösen av skuldåtagandena. 
• Personal som i samband med bolagiseringen 
eller tidigare sagts upp eller av annan anled- 
ning inte gått över till något av bolagen. Detta 
var sammanlagt 968 personer, vilkas löner 
inte skulle belasta bolagen, utan deras avveck- 
ling skulle administreras av Statens järnvägar.
• Personal som omfattades av konstitutorial, 
dvs. de var inte uppsägningsbara. Dessa per-
soner, sammanlagt 210 personer, skulle även 
ha sin formella hemvist i Statens järnvägar, 
men nästan alla var placerade på olika tjänster 
i bolagen. Lönekostnaderna för dessa belast-
ade således inte Statens järnvägar.
• Fastigheter, ca 2 000 objekt (betydligt 
fler registerfastigheter), som inte fördes till 
Jernhusen AB vid bolagiseringen. Det var 
fastigheter med låga eller inga intäkter och 
även låga bokförda värden. De flesta gick 
med underskott och de skulle successivt 
avyttras. Även mark under spåren ingick. 
Förvaltningen av alla dessa fastigheter lades 
ut på entreprenad hos Jernhusen AB. 
• Arkivet avseende tiden före bolagiseringen. 
• Järnvägsmuseet i Gävle.
• Stämpelskatter vid Jernhusen AB.
• Privatvagnsregistret för godsvagnar. Detta 
sköttes på entreprenad av Green Cargo AB.
• Följande olösta tvister från tiden före bolag- 
iseringen: 
 1. Tvist med Helsingborgs stad och hamn 
avseende krav till följd av nedläggningen av 
DanLink när Öresundsbron öppnades. Kravet 
avsåg restvärdet på färjeläget, 32 mnkr.
 2. Tvist med Scandlines A/S avseende 
räntekompensation till Statens järnvägar för 
fördröjd försäljning av Statens järnvägars 
färjebolag.

• Statens fordran mot AB Storstockholms 
Lokaltrafik. Även denna fordran var sedan 
2000 föremål för tvist, då SL vägrat betala. 
Fordran avsåg dels investeringar för lokal-
trafiken om 1 815 mnkr gjorda före 1984, 
dels investeringar från och med 1984 i det 
s.k. Stockholmspaketet om 2 550 mnkr, 
dels övriga investeringar om 235 mnkr. 
Kapitalkostnaderna för dessa investeringar 
skulle enligt avtal betalas till Statens järn-
vägar av SL med årliga belopp 1983–2010. 
SL ansåg sig inte vara skyldig att betala detta. 
I stället yrkade SL att Statens järnvägar skulle 
betala tillbaka alla belopp som erhållits för 
investeringar gjorda före 1984. SL baserade 
sin inställning på att de anläggningar hos SJ 
som ingick i underlaget för betalningarna 
i huvudsak var nedskrivna till noll, varför 
några kapitalkostnader inte fanns. Staten 
hävdade att det ingick i 1988 års trafikpolitiska 
beslut att SL skulle fortsätta att betala sin 
skuld till staten/SJ, trots anläggningarnas 
värde enligt balansräkningen. Om SL:s upp-
fattning skulle ha gällt, skulle staten i stället 
för SL ha behövt skjuta till dessa belopp för 
att ge SJ tillräckliga förutsättningar för verk-
samheten. Dessutom fanns avtalet från 1984 
mellan SJ och SL som beskrev hur de årliga 
betalningarna skulle ske. 
• Åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, 
där Statens järnvägar var en av parterna i 
avtalet.
• Miljöansvarsfrågor avseende skador upp-
komna före bolagiseringen.
• Avveckling av hem-pc-verksamheten.
• Övriga åtaganden uppkomna före 2001 in- 
klusive sådana som inte kunde preciseras till 
belopp eller var okända vid bolagiseringen 
eller som inte kunde hänföras till något av 
bolagen.

Medel behövde tillföras för att täcka framtida 
underskott. Beräkningar gjordes av hur stora 
dessa medel behövde vara. Det avsattes 815 
mnkr, varav ungefär hälften avsåg avvecklingen 
av personal. Arkivet, järnvägsmuseet, stämpel-
skatter och privatvagnsregistret skulle finansie-
ras med anslag på statsbudgeten. 

Organisationen behövde ett antal personer 
för att sköta de verksamheter som inte enligt 
ovan skulle skötas på entreprenad av bolagen. 
Elva personer utsågs under senhösten 2000 med 
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generaldirektör Daniel Johannesson och admi-
nistrativ chef Eskil Arvidsson.

Dessutom arbetade tre personer med konsti-
tutorial med diverse avvecklingsarbete, samt 7 
personer på arkivet och 12 personer på Järnvägs-
museet. 

Avsikten var att hela verksamheten vid Statens 
järnvägars administration skulle vara avvecklad 
den 31 december 2002. Då skulle alla åtaganden 
vara avvecklade eller överförda till andra huvud-
män.

Avvecklingsfasen åren 2001–2003

2001 
I början av året utarbetades en organisations-
plan och arbetsbeskrivningar för personalen. 
En fråga var vad organisationen skulle ha för 
förkortning. Det kom upp flera förslag, t.ex. 
ASJUA (Affärsverket Statens järnvägar under 
avveckling). Internt kom ASJ att användas, men 
denna förkortning kunde inte användas offi-
ciellt, eftersom det fortfarande fanns registrerat 
för AB Svenska Järnvägsverkstäderna. Det blev 
därför bestämt att alltid skriva ut hela namnet, 
Statens järnvägar. 

Något om verksamheten det första året:
Administrationspersonalen minskades från 11 

till 9 personer.
Leasingverksamheten fortskred planenligt. 

Det var beslutat att bolagen skulle belastas med 
en avgift till Riksgäldskontoret för att staten 
ansvarade för att leasingavtalen fullföljdes. Detta 
kunde på grund av leasingavtalets konstruktion 
inte tas ut av rederiet Scandlines som hyrde fär-
jorna. Denna kostnad skulle Statens järnvägar 
stå för, vilket det inte fanns några medel reser-
verade för. Det innebar en icke planerad belast-
ning på 18 mnkr.

Avvecklingen av den personal, som Statens 
järnvägar ansvarade för, skedde i samarbete med 
Trygghetsstiftelsen. Arbetet innefattade hand-
lingsplaner för framtida arbete, starta eget etc. 
Rehabiliteringshjälp erbjöds. Genom pensions-
lösningar och handlingsplaner minskade den 
övertaliga personalen under året från 968 till 143 
personer, i huvudsak genom att uppsägningstiden 
löpte ut eller att pensionsåldern uppnåddes. 

Fastighetsförvaltningen inkluderade under 
året några större försäljningar. Enligt bolagise-
ringsavtalet behöll Jernhusen reavinsten från 

Järnvägsmuseidagen hösten 2002. Vid halvårsskiftet året därpå överfördes Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle från 
affärsverket Statens järnvägar till Banverket. Foto: Rolf Sten.
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dessa försäljningar. Revisorerna ifrågasatte vär-
det på fastighetsbeståndet och föreslog en värde-
ring av varje fastighet. Statens järnvägar avvisade 
detta krav som i stort sett omöjligt och även 
onödigt, eftersom fastigheterna skulle överföras 
till andra myndigheter till minst bokfört värde.

Tvisten med SL utökades genom att SL nu 
även vägrade betala samtliga delar av sin skuld. 
Justitierådet Johan Munck avgav efter en gransk-
ning en rapport som gav Statens järnvägar rätt 
att debitera SL enligt tidigare plan.

Riksarkivet tog under året över SJ:s arkiv för 
perioden 1856–2000. 

Statens järnvägars resultat för 2001 blev ett 
underskott på 16 mnkr, vilket huvudsakligen 
förklaras av den ovan nämnda icke planerade 
avgiften på 18 mnkr till Riksgäldskontoret för 
leasingavgiften avseende färjorna. För övrigt 
fanns några poster som tog ut varandra. Balans-
omslutningen uppgick till 13 700 mnkr. 

Revisorerna tillstyrkte resultat- och balans-
räkningen men angav i revisionsrapporten en 
varning avseende de risker som fanns kvar med 
avvecklingen av affärsverket, bl.a. SL-tvisten.

2002
Under året bedrevs ett planeringsarbete avse-
ende hur avvecklingen av Statens järnvägar 
skulle gå till. Den avveckling som från början 
var planerad att ske i och med utgången av 
2002 blev dock i ett tidigt skede senarelagd till 
åtminstone hela 2003.

Verksamhetens administrationspersonal minska- 
des under året från 9 till 8 personer.

Leasingverksamheten fortskred planenligt. 
Avvecklingen av den personal som Statens 

järnvägar ansvarade för fortsatte planenligt. 
Antalet övertalig personal minskade ytterligare 
till 57 personer. Skandia anmälde att de över-
skottsfonder avseende pensionsförsäkringar, som 
Statens järnvägar har del i, kunde komma att 
ge otillräcklig förräntning för att värdesäkra 
pensionerna, vilket hade förutsatts vid bolag-
iseringen. Detta skulle då behöva betalas av 
Statens järnvägar. Detta medförde att en detal-
jerad beräkning gjordes av överskottsfonderna, 
som baserades på sannolik framtida förränt-
ning av försäkringskapitalet. Dessutom gjordes 
en avsättning för att täcka sannolik framtida 

Landsarkivet i Göteborg. På mer än 5 000 hyllmeter 
förvaras arkiven från SJ:s regionala förvaltning genom 
150 år. Ett kulturarv som berättar om hur järnvägen 
utveckats och varför. Foto: Bengt Dahlberg.

SJ-arkiven – ett kulturarv

I anslutning till bolagiseringen av verksamheten 
överfördes ansvaret för affärsverkets arkiv till 
Riksarkivet.
 Arkiven från de centrala förvaltningsenheterna 
överfördes till Riksarkivets depå i Arninge. De 
har senare kompletterats med ytterligare material 
avseende affärsverkstiden som levererats av de 
nybildade bolagen.
 Arkiven från de regionala förvaltningsenhet- 
erna (regioner, distrikt och sektioner) överfördes 
till Landsarkivet i Göteborg som ordnat och för-
tecknat dem. Avsikten var att de ordnade arkiv- 
en skulle överföras till respektive landsarkiv men 
av kostnadsskäl har detta ej genomförts.
 Sedan tidigare förvaras bland annat arkiven 
från förstatligade järnvägsbolag vid Riksarkiv- 
ets depå i Arninge. Det finns sedan tidigare även 
arkiv från regionala förvaltningsenheter vid 
landsarkiven i Lund, Vadstena, Visby, Öster-
sund och Härnösand.

För ytterligare information:
http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=16268&refid=1192
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kontantbetalning av värdesäkring av pensioner. 
Saldot av dessa beräkningar medförde en nega-
tiv resultateffekt på 9 mnkr. Under året pågick 
dessutom överläggningar med Skandia för att 
åstadkomma ett färdigt avtal om pensionsåta-
gandena från 1999. Avtalet kom nämligen aldrig 
till stånd före bolagiseringen. Avtalet underteck-
nades i början av 2003.

Fastigheterna som Statens järnvägar hade 
ansvaret för förvaltades enligt plan av Jern-
husen AB. Vissa diskussioner förekom om bris-
ter i Jernhusens underhållsarbete. Under året 
förbereddes överföringen av fastigheterna till 
Banverket, vilket också skedde per 1 januari 2003.

Tvisten med Helsingborgs stad blev efter skilje- 
dom löst under året. Statens järnvägars kostnad 
blev 17 mnkr att jämföra med de av Helsingborg 
begärda 32 mnkr. För kostnaden fanns medel 
reserverade.

Tvisten med Scandlines A/S löstes efter ett 
förlikningsbud, vilket innebar att Statens järn-
vägar erhöll 14,4 mnkr. Detta var något mer än 
vad som bokats upp som fordran.

Tvisten med SL fortsatte under året med skilje-
mannaförfarande. Mycket arbete lades ner på 
Statens järnvägar för att få fram bevismaterial. 
Slutförhandlingarna ägde rum i november 2002. 
Utslaget kom i februari 2003 och innebar att SL 
ålades att betala hela det förfallna beloppet för 

åren 2000–2002 jämte dröjsmålsränta, totalt 561 
mnkr. För 2002 kunde Statens järnvägar därmed 
boka upp 43 mnkr i dröjsmålsränta. Resterande 
fordran på SL, 1 683 mnkr, ålades SL att fort-
sätta att betala av årligen t.o.m. 2010. 

Statens järnvägars medverkan i Citytunneln 
i Malmö överläts i det nya huvudavtalet under 
året till Banverket och Jernhusen AB.

Statens järnvägars resultat för 2002 blev ett 
överskott på 20 mnkr, vilket huvudsakligen 
förklaras av den ovan nämnda dröjsmålsräntan 
från SL på 43 mnkr. Detta uppvägdes delvis 
av den nämnda nettoavsättningen avseende 
Skandiapensionerna med 9 mnkr samt att 
finansnettot belastats med ränta för lån för att 
finansiera den uteblivna betalningen från SL, 
11 mnkr. Avgiften till Riksgäldskontoret för 
leasingräntan avseende färjorna täcktes detta 
år med anslag. Balansomslutningen uppgick 
till 13 723 mnkr. 

Revisorerna varnade i revisionsrapporten för 
att den stora fordran avseende underuthyrnings-
avtal för leasade lok och vagnar, som Statens 
järnvägar hade på SJ AB, kunde vara osäker. 
(Detta var föranlett av att SJ AB vid detta tillfälle 
var nära en konkurs.) Revisorerna kunde därför 
varken tillstyrka eller avstyrka att räkenskaperna 
fastställdes. Regeringen fastställde dock den 18 
juni 2003 Statens järnvägars årsredovisning.

Stationshuset i Kolforsen mellan Gävle och Ockelbo var en av de fastigheter som 2003 fördes över 
från affärsverket Statens järnvägar till Banverket. Tre år senare stod byggnaden i händelsernas 
centrum i samband med firandet av TÅG 150 och år 2013 revs huset. Foto: Kasper Dudzik.
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2003 – avvecklingen fortskrider
Under året togs beslut som innebar att Statens järn-
vägar nu skulle avvecklas först tidigast 2006. Orsa-
ken till detta var dels ett beslut från regeringen att 
förvaltningen av leasingavtalen inte skulle läggas 
på någon annan myndighet, dels ett beslut av riks-
dagen att Statens järnvägar skulle från SJ AB ta 
över de fordon som användes i Rikstrafikens avtal. 

Administrationspersonalen minskades under 
året från 8 till 4 personer. Fem personer avgick 
med vid bolagiseringen överenskommen avtals-
pension, bl.a. den tidigare ledningsgruppen. 
Från augusti 2003 var Lennart Dahlborg chef, 
utsedd av regeringen.

Leasingverksamheten fortskred planenligt. 
Likviditetssituationen möjliggjorde att ett lea-
singlån på 327 mnkr kunde förtidsamorteras.

Avvecklingen av den personal som Statens 
järnvägar ansvarade för fortsatte planenligt. 
Antalet övertalig personal minskade ytterligare 
till 32 personer. Årets översyn av överskottsfon-
den i Skandia gav som resultat att avkastningen 
skulle komma att bli mycket lägre än enligt 
tidigare värdering. En resultatbelastning för 
att möta framtida värdesäkring av pensionerna 
gjordes därför med totalt 51 mnkr.

Fastigheterna överfördes till Banverket den 1 
januari 2003 till bokfört värde. Den avsättning 
som fanns för att täcka framtida underskott för-
des också över till Banverket. 

Järnvägsmuseet överfördes till Banverket den 
1 juli 2003.

Statens järnvägars ansvar för privatvagnsre-
gistret upphörde den 1 juli 2003 genom att det 
övertogs av Green Cargo.

Skiljemännens utslag i SL-tvisten avgavs i 
februari 2003. SL fullgjorde sitt åtagande och 
betalade hela det förfallna beloppet 504 mnkr 
samt dröjsmålsränta och Statens järnvägars och 
skiljemännens kostnader. Statens järnvägar 
kunde därmed boka upp ytterligare 8 mnkr i 
dröjsmålsränta. 

Statens järnvägars resultat för 2003 blev ett 
underskott på 50 mnkr, vilket helt kan förklaras 
av den ovan nämnda nettoavsättningen avse-
ende Skandiapensionerna med 51 mnkr. Den 
positiva dröjsmålsräntan från SL på 8 mnkr 
uppvägdes av ett underskott i uthyrningen av 
färjorna. Avgiften till Riksgäldskontoret för lea-
singräntan avseende färjorna täcktes även detta 
år med anslag. Balansomslutningen uppgick till 
14 967 mnkr.

Lösningen där SJ AB tvingades tillhandahålla fordon till den av staten upphandlade trafiken 
fungerade mindre väl. Tågkompaniet köpte egna lok från norska NSB och avstod från att hyra 
från SJ. Några dagar efter fototillfället tog Connex över nattågsavtalet och SJ måste då återigen 
tillhandahålla hyreslok. Ett annat problem var att SJ saknade incitament att satsa på upprustning 
av fordon med osäker framtida uthyrning. Foto: Anders Jansson.
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Verkets nya liv åren 2004–2011

Kontrollbalansräkning i SJ AB 
SJ AB hamnade i finansiella svårigheter och 
upprättade en kontrollbalansräkning hösten 
2002 där det stod klart att det egna kapitalet 
understeg hälften av det registrerade aktieka-
pitalet. I och med detta krävdes ett tillskott 
från ägaren (staten) för att undvika att bolaget 
skulle försättas i konkurs. Riksdagen beslutade 
i juni 2003 om ett antal åtgärder för att stärka 
den finansiella ställningen i SJ AB. Dessa åtgär-
der påverkade i hög grad Statens järnvägar och 
bidrog till att affärsverket fick nya uppgifter och 
därigenom ett nytt liv. Kapitaltillskottet till SJ 
bestod bland annat av:

• kapitaltillskott på initialt 1 555 mnkr.
• förtida betalning av Statens järnvägars 
skuld till SJ AB motsvarande betalningar från 
SL AB (SL-fordran, värde ca 1 680 mnkr)
• överföring av järnvägsfordon i Rikstrafikens 
upphandlade trafik från SJ AB till Statens 
järnvägar. Värde ca 260 mnkr.

Regeringen föreskrev att samtliga medel som 
förts till SJ AB skulle användas till förtida 
amortering av SJ AB:s leasingskulder till Statens 
järnvägar. Det totala värdet av kapitaltillskottet, 
SL-fordran och järnvägsfordonen uppgick enligt 
ovan till mer än 3,5 mdkr.

Kapitaliseringen av SJ AB var en mycket kom-
plicerad process där Statens järnvägar fick det 
svåra uppdraget att ta emot en förtida amorte-
ring av leasingskulder på 3,5 mdkr i ett läge när 
det inte var möjligt att för egen del göra mot-
svarande amortering till de externa leasegivarna. 
Eftersom betalningarna från SL skedde årligen, 
var Statens järnvägar tvungen att låna ca 1 680 
mnkr i Riksgälden för att kunna förtidsbetala 
den så kallade SL-fordran till SJ AB. Låne-
transaktionen var i sig komplicerad, då betal-
ningsströmmarna bland annat var beroende av 
inflationens utveckling. 

Konsekvenser för Statens järnvägar
Vid tiden för dessa transaktioner bestod admi-
nistrationen i Statens järnvägar av en anställd 
chef, Lennart Dahlborg. Övrig personal var bl.a. 
före detta anställda som var inhyrda på korttids-
kontrakt. 

I bokslutet för år 2003, som presenterades 
2004, lämnade revisorerna på nytt en oren 
revisionsberättelse. Revisorerna invände mot 
Statens järnvägars underlag till beslutet om 
övertagande av fordon från SJ AB. Detta skulle 
enligt riksdagsbeslutet ske till marknadsvärde 
men de bokförda värden, till vilka övertagandet 
gjorts, ansågs av revisorerna inte ha verifierats 
vara lika med marknadsvärdet. Farhågan var 
främst att de bokförda värdena översteg mark-
nadsvärdet och att SJ AB på så sätt erhållit ett 
dolt kapitaltillskott från staten via Statens järn-
vägar.

De nya uppgifterna för Statens järnvägar för-
anledde regeringen att införa följande skrivning 
i budgetpropositionen hösten 2004:

”I och med att Statens järnvägar sedan årsskiftet 
tillhandahåller rullande materiel för den av staten 
upphandlade trafiken, och kommer att så göra över 
en längre tidsperiod, förändras förutsättningarna för 
verksamheten och därmed planen att avveckla affärs-
verket. Som fordonsförvaltare bör verksamhetsmålet 
vara att affärsverket skall förvalta sina anläggnings-
tillgångar enligt affärsmässiga principer utan någon 
begränsning i tiden. Regeringen ändrar därmed sin 
tidigare uppfattning att affärsverket skall avvecklas 
så snart möjligt och anser nu att det skall finnas kvar 
och förvalta leasing- och leaseholdåtaganden och till-
handahålla rullande materiel för den av staten upp-
handlade trafiken.”

I och med de nya arbetsuppgifterna fanns det 
behov av att rekrytera ny personal till affärsver-
ket. Från att endast ha haft en enda person, che-
fen, anställd utan fast anställd personal, ökades 
personalstyrkan till att omfatta totalt 5 personer 
från 2005.

Regeringen ändrade så småningom instruk-
tionen för Statens järnvägar och föreskrev att 
verket återigen skulle ledas av en generaldi-
rektör samt en styrelse från våren 2006. Till 
generaldirektör utsågs Lennart Dahlborg som 
sedan hösten 2003 varit chef för Statens järn-
vägar.
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Fordonsförvaltning åren 2004–2012
I samband med SJ AB:s finansiella problem pas-
sade regeringen på att hantera ett trafikpolitiskt 
problem som uppstått vid bolagiseringen. SJ AB 
hade då ålagts att hyra ut delar av sin fordons-
flotta till de operatörer som vunnit Rikstrafikens 
upphandlingar av interregional järnvägstrafik. SJ 
AB var ju för egen del ofta en av anbudsgivarna 
i dessa upphandlingar, men de var alltså ålagda 
att hyra ut fordon till sina konkurrenter i det fall 
man förlorade upphandlingen. Det är lätt att 
inse att det då inte längre fanns några incitament 
kvar hos SJ att upprätthålla skicket på dessa for-
don. Dessutom stod SJ restvärdesrisken om en 
operatör inte önskade hyra fordon av SJ. Detta 
trafikpolitiska problem löste regeringen genom 
att föra över fordonen till Statens järnvägar i 
samband med kapitaliseringen av SJ AB.

I januari 2004 stod därför återigen Statens 
järnvägar som ägare till ett antal järnvägsfordon. 
Flottan bestod av totalt 121 fordon, varav 16 lok, 
9 motorvagnar och 97 vagnar. Till övervägande 
del användes flottan i den upphandlade nattågs-
trafiken till övre Norrland.

För att hantera fordonsflottan behövde verket 
snabbt bygga upp kompetens för fordonsförvalt-
ning. Detta hanterades genom att ett tekniskt 
konsultbolag upphandlades för att sköta for-
donsförvaltningen. Konsulterna arbetade inte-
grerat med den anställda personalen i samma 
lokaler och skötte alla tekniska frågor kring for-
donen samt deltog i de projekt som bedrevs.

Med fordonen följde ansvaret för det tunga 
underhållet, som var mycket eftersatt. Statens 
järnvägar startade ett stort projekt med upprust-
ning av hela fordonsflottan. Detta färdigställdes 
2008. Totalt 25 vagnar av 60-talstyp såldes, då 
de inte längre användes i statens upphandlade 
trafik. Övriga vagnar upprustades och flertalet 
fordon målades i nya färger. Samtliga lok revi-
derades. 

Fordonsförvaltningen inom Statens järnvägar 
fick namnet SSRT och det var det namn som 
användes som identifiering av fordonsägaren 
och som fordonen märktes med. Namnvalet kan 
förklaras av att Statens järnvägar efter bolagi-
seringen inte längre var någon officiell förkort-
ning då bolaget SJ AB förvärvade rätten till 
förkortningen SJ vid bolagiseringen. Namnet 
SSRT var helt enkelt ett avvikande namn som 
tydliggjorde att vagnarna inte tillhörde SJ AB.

Ett stort arbete lades ner på att säkerställa att 
den tekniska dokumentationen för fordonen var 
komplett och uppdaterad. Vid överföringen av 
fordon medföljde ingen teknisk dokumentation 
och heller inga reservdelar och komponenter. I 
en separat affär köptes därför komponenter och 
reservdelar. Under åren byggde Statens järn-
vägar upp ett tekniskt arkiv på ca 70 000 doku-
ment varav det mesta i digitalt format.

Fordonsförvaltningen var en uthyrningsverk-
samhet som uteslutande finansierades av hyres-
intäkter för fordonen. Majoriteten av fordonen 
hyrdes ut till nattågstrafiken, men efterhand 
minskade statens upphandlade trafik i omfatt-
ning, och efter samråd med Rikstrafiken hyrdes 
delar av fordonsflottan ut också till den externa 
marknaden. Statens järnvägars fordon hyrdes 
sedan ut till både persontrafik och godstrafik. 
År 2010 såldes 6 motorvagnar till Västtrafik, 
eftersom de inte längre användes i statens upp-
handlade trafik.

Inför nattågsupphandlingen med trafikstart i 
juni 2013 genomförde Statens järnvägar tillsam-
mans med Rikstrafiken ett projekt som identi-
fierade behovet av kompletteringar av fordon till 
upphandlingen. Slutsatsen var att fordonsflot-
tan behövde kompletteras på ett antal punkter:

• Fem nya restaurangvagnar behövdes för 
trafiken.
• Loken behövde kompletteras med utrust-
ning för att köra på banor med det nya signal-
systemet ERTMS.
• Sovvagnar behövde anpassas med rullstols-
lyft för rörelsehindrade personer.

Under 2012 arbetade Statens järnvägar intensivt 
med dessa projekt för att fordon med de nya 
funktionerna skulle finnas tillgängliga till tra-
fikstarten i juni 2013. 

Märkning med ägarbeteckning (VKM) och fordons- 
nummer (EVN) enligt ny standard. Hyresmannens 
logotype kompletterar. Foto: Anders Jansson.
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Ett tåg bestående av affärsverkets fordon passerar Tornehamn på väg mot Narvik. Fordonsförvaltningens huvud-
uppgift var att tillhandahålla lok och vagnar för den av staten upphandlade nattågstrafiken till och från övre 
Norrland. Foto: Anders Jansson.

Fordon som inte längre behövs för av staten upphandlad trafik har hyrts ut eller sålts. TÅGAB har långtidshyrt 
fyra Rc-lok från Statens järnvägar. Man har även köpt ett antal övertaliga 60-talsvagnar från affärsverket. 
Vagnarna används i bolagets persontrafik Göteborg–Värmland/Dalarna. Foto: Anders Jansson.
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Kupé i sovvagn littera WL4 efter upprustning i affärsverkets regi. Foto: Anders 
Jansson.

Vid upprustningen utvecklade affärsverket ett eget profilprogram. Fordonen erhöll ny färgsättning såväl 
exteriört som interiört. Den operatör som hyrde fordonen kunde om så önskades komplettera med sin 
logotype inom vissa givna begränsningar av storlek och placering. Foto: Anders Jansson.
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Leasing förvaltning åren 2001–2012
Under 1990-talet finansierades i princip hela 
dåvarande SJ:s fordonsflotta genom finansiella 
leasingkontrakt med utländska motparter. Dessa 
transaktioner var mycket långfristiga med löp-
tid upp till år 2021. Leasingtransaktionerna har 
setts som kontroversiella och flera gånger har 
media belyst frågan med uttalanden om att SJ 
inte ”ägde” sina tåg och att fordonsflottan kon-
trollerades av amerikanska pensionsstiftelser.

I korthet kan sägas att leasingtransaktionerna 
är mycket komplexa strukturer. Resultatet har 
dock varit en mycket låg finansieringskostnad, 
då upplåningen skett till en förmånlig ränta till 
följd av främst två faktorer:

1. Låg kreditrisk. Upplåningen har skett av 
Statens järnvägar, som ju är en del av svenska 
staten och därmed får de bästa villkoren 
(lägst ränta) på den svenska marknaden.
2. Leasingtransaktionerna var skattetekniskt 
optimerade.

Kombinationen av dessa två faktorer ledde till 
att upplåningskostnaden i leasingtransaktionerna 
var mycket låg. En nackdel med leasingtransaktio-
nerna är dock att strukturerna inte är flexibla för 
förändringar i omvärlden. I arbetet med bolagise-
ringen visades det sig snart att transaktionerna i 
princip var omöjliga att bolagisera. Av flera olika 
skäl gick det inte att flytta leasarna till de nybil-
dade bolagen. Anledningen var exempelvis:

• Leasarna var tecknade av svenska staten. 
Att flytta transaktionerna till ett bolag skulle 
kräva en statlig garanti, vilket inte ansågs 
möjligt vid bolagiseringen.
• Flera av leasarna innehöll såväl persontrafik- 
som godstrafikfordon i samma lease. Det var 
alltså inte möjligt att bestämma vilket bolag 
som skulle överta ansvaret för ”blandade” 
leasar.
• Även Scandlines färjor M/S Aurora och 
M/S Skåne omfattades av leasingavtal.

Vid bolagiseringen beslutades därför att Statens 
järnvägar tills vidare skulle stå kvar som lease-
tagare i transaktionerna även efter bolagise-
ringen. Underuthyrning av fordonen skulle ske 
från Statens järnvägar till de nybildade bolagen 
SJ AB och Green Cargo AB till villkor som speg-
lade villkoren i Statens järnvägars externa avtal. 

Kompetens att administrera leasingavtalen 
fanns vid bolagiseringen inom SJ AB, och bo-
laget fick därför uppdraget att hantera leasing-
avtalen för Statens järnvägars räkning. Detta var 
ett förhållande som snart kritiserades av affärs-
verkets revisorer. Därför anställde Statens järn-
vägar från 2004 egen kompetens för detta. 

Tabellen nedan ger en bild av de fordons-
typer som omfattades av leasingavtal och när 
i tiden avtalen skulle löpa ut enligt plan. Såle-
des omfattades totalt 7 259 fordonsindivider av 
leasingavtalen, där det sista avtalet beräknades 
löpa ut år 2021. Vid slutet av 2012 kunde enligt 
den ursprungliga planen nästan 2 000 fordon av 
olika slag beräknas ligga kvar i leasingavtalen.

Leasingavtalen innebar en kännbar begräns-
ning i nyttjanderätten för bolagen SJ AB och 
Green Cargo AB. De kunde inte sälja eller skrota 
ett leasat fordon och de stod också inför en avtals- 
enlig plikt att hålla fordonen i driftsdugligt 
skick under hela leasingperioden. Skadade for-
don kunde bytas ut i leasen, men detta visade 
sig vara en kostsam procedur i de fall som 
genomförts. 

Finansieringskostnaden i leasarna var låg, då 
det var svenska staten som var formell motpart 
i transaktionerna. Ett aktiebolag har normalt en 
högre finansieringskostnad än svenska staten. 
För att inte bolagen skulle få en orättfärdig för-
del genom alltför låga finansieringskostnader i 
leasingkontrakten beslutades det att Riksgälden 
skulle fastställa en så kallad riskavspeglande 
avgift som Statens järn-vägar skulle debitera 
bolagen utöver räntekostnaden i leasen mot de 
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externa leasegivarna. Avgiften inkasserades av 
Statens järnvägar och sattes av i en riskreserv 
som skulle kunna användas vid eventuella för-
luster i leasingverksamheten.

Förtidslösen av leasingavtal
Det var inte endast i Sverige som omstrukture-
ringar och andra ändrade omständigheter påver-
kade de förutsättningar som låg till grund för 
leasingavtalen. Även hos de amerikanska mot-
parterna skedde förändringar som medförde ett 
ökat incitament till att omförhandla och lösa 
upp ingångna avtal. Förändringar i omvärl-
den ledde till ett lägre resultat än väntat för de 
 amerikanska motparterna. Inte minst påverkade 
finanskrisen 2008 flera amerikanska motparter 
som därför visade intresse för en förtida avveck-
ling av leasingtransaktionerna. 

Vid tiden för bolagiseringen gjordes beräk-
ningar som visade på en mycket hög kostnad 
för att i förtid lösa upp leasingtransaktionerna. 
Finanskrisen öppnade dock upp för en omför-
handling av avtalen där Statens järnvägar med 
hjälp av lån från Riksgälden fick en möjlighet att 
refinansiera leasingskulderna och lösa upp samt-
liga leasingavtal i förtid. Under 2006–2011 för-

handlades åtta stora transaktioner som löste upp 
samtliga leasingavtal. Fordonen i leasarna kunde 
överföras till bolagen SJ AB och Green Cargo AB 
långt tidigare än enligt den ursprungliga planen.

Lösentransaktionerna var stora till sina belopp 
och omfattade många inblandade parter. Det kräv-
des en exakt matchning av betalningsflöden i olika 
valutor för att inga finansiella risker skulle uppstå.

Som framgår av tabellen ovan säkrade Statens 
järnvägar en ekonomisk vinst på ca 95 mnkr i 
de förtida lösentransaktionerna. Den stora ope-
rationella vinsten var dock att samtliga fordon 
som tidigare ingick i leasarna blev fria från juri-
diska bindningar och överfördes till de företag 
som använder dem.

I tabellen nedan framgår när fordonen i 
leasarna har kunnat överföras till företagen – 
jämför med den tidigare tabellen! Även de for-
don som Statens järnvägar förvaltade ingick i 
leasingavtal, men är nu frisläppta.

Till följd av de genomförda lösentransak- 
tionerna upphörde leasingförvaltningen i Statens 
järnvägar nästan 10 år tidigare än beräknat. Fordo-
nen kunde överföras med äganderätt till de företag 
som använde fordonen, och Statens järnvägar säk-
rade en vinst på ca 95 mnkr vid transaktionerna.
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Avvecklingen 2012

Verksamheten i Statens järnvägar bestod sedan 
år 2004 av tre rörelsegrenar:

• avveckling av verksamhet. Verket hanterade 
de åtaganden som inte fördes till bolag vid 
bolagiseringen. Detta gällde främst åtaganden 
för tidigare anställd personal och ansvar för 
miljöfrågor.
• förvaltning av leasingåtaganden
• förvaltning av järnvägsfordon.

De första två grenarna var båda en form av 
avvecklingsuppdrag och den tredje var en på-
gående affärsverksamhet.

I och med att de sista leasingåtagandena upp-
löstes under 2012 fanns det inte längre några 
bindningar som medförde att Statens järnvägar 
måste existera som en egen organisation. Den 
verksamhet som därefter fanns kvar i verket 
var av en begränsad omfattning och bedöm-
des vara alltför liten för att bedrivas i en egen 
myndighet.

I regleringsbrevet för 2012 uppdrog därför 
regeringen åt Statens järnvägar att lämna en 
rapport över de verksamheter som fanns kvar i 
verket och som måste hanteras framöver, samt 
att lämna förslag på lämpliga myndigheter som 
fortsättningsvis kunde hantera  verksamheterna. 
Rapporten lämnades till regeringen den 1 mars 
2012. Regeringen beslutade därefter att kvar-
varande verksamheter i Statens järnvägar skulle 
föras över till nedanstående myndigheter vid 
årsskiftet 2012–2013 då Statens järnvägar av-
vecklades.

Trafikverket övertog fordonsförvaltning, 
miljöfrågor och avtal med SL.

Riksgälden övertog obligationer och finan-
siella instrument.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) övertog 
åtaganden för tidigare anställd personal.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 
övertog ansvaret för bolagiseringsavtalen 
samt aktier i finansinstitutet EUROFIMA.

Efter att verksamheterna överfördes till de mot-
tagande myndigheterna avvecklades affärsver-
ket och kapitalet i verksamheten överfördes till 
statskassan, ca 500 mnkr.

Sammanfattning 

Verksamheten inom Statens järnvägar sågs som 
en ren avvecklingsverksamhet efter bolagise-
ringen 2001. De första åren skedde ett intensivt 
avvecklingsarbete där ett stort antal frågor, stora 
som små, hanterades av en liten avvecklings-
organisation. Sannolikt skulle affärsverket ha 
kunnat avvecklas kring 2004 om leasingverk-
samheten hade kunnat överföras till någon 
annan myndighet. SJ AB:s finansiella svårig-
heter ledde dock fram till ett behov av en orga-
nisation som kunde hantera ett antal frågor, som 
till sin karaktär var väldigt olika. Det lilla affärs-
verket Statens järnvägar visade sig högst lämpligt 
att hantera dessa.

Fordonsförvaltning
Statens järnvägar byggde från grunden upp en 
väl fungerande fordonsförvaltning från 2004. 
Den organisatoriska lösningen med en upp-
handlad teknisk konsultorganisation stödd 
av en stabsfunktion inom affärsverket visade 
sig vara ett mycket effektivt sätt att hantera 
fordonsfrågorna på. Denna lilla organisation 
genomförde ett antal komplexa upprustnings-
projekt för fordonen. Den dagliga driften utgick 
från ett synsätt att bevara det långsiktiga vär-
det i fordonsparken med ett omfattande arbete 
att säkerställa ett väl fungerande underhåll av 
fordonen. Statens järnvägar arbetade också 
aktivt med att hyra eller sälja fordon utanför 
den upphandlade trafiken vilket innebar att 
antalet outhyrda fordon hölls på en mycket låg 
nivå. Fordonsverksamheten kunde hela tiden 
bedrivas med en lönsamhet som överskred det 
avkastningskrav regeringen ställt upp för verk-
samheten.

Leasingadministration
Vid bolagiseringen 2001 sågs existensen av lea-
singavtalen för tågen som ett stort hinder för 
hela bolagiseringen. För att kunna genomföra 
bolagiseringen var det nödvändigt att hantera 
leasingavtalen i affärsverket från 2001 och att 
från affärsverket hyra ut fordonen till bolagen 
SJ AB, Green Cargo AB samt Scandlines AB 
(beträffande två färjor). Detta antogs behöva 
gälla ända till och med år 2021 då det sista 
leasingavtalet löpte ut enligt den ursprungliga 
planen.
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Resultatet från leasingadministrationen blev 
väsentligt  annorlunda. Statens järnvägar genom- 
förde totalt åtta stora förtida lösentransaktioner 
med utländska och svenska motparter. Samtliga 
leasingåtaganden upplöstes och fordonen över-
fördes med äganderätt till de bolag som använde 
fordonen. Även Statens järnvägars egna fordon 
omfattades av leasingavtal som löstes. De för-
tida lösentransaktionerna genomfördes med 
ett ekonomiskt överskott på ca 95 mnkr som 
resultat. Detta åstadkoms genom en effektiv 
strukturering av finansieringen för att lösa ut 
transaktionerna. De finansiella riskerna i den 
obligationsportfölj som hanterades i samband 
med leasingtransaktionerna påverkades inte 
av de genomförda lösentransaktionerna. Den 
största vinsten förutom det monetära överskot-
tet var att de stora operationella riskerna i lea-
singavtalen som identifierats vid bolagiseringen 
eliminerades nästan 10 år i förtid jämfört med 
den ursprungliga planen.

Avveckling
Statens järnvägar slutförde under 2001–2012 
sitt uppdrag att avveckla all verksamhet som 
var möjlig att avveckla. Efter viss obeslutsam-
het bestämde regeringen hur kvarvarande verk-
samheter skulle bedrivas, med konsekvensen 
att Statens järnvägar avvecklades och den åter-
stående verksamheten överfördes till andra myn- 
digheter från årsskiftet 2012–2013.

Avvecklingsuppdraget för Statens järnvägar 
kom att sträcka sig väsentligt längre än den 
ursprungliga planen och under tiden hann Sta-
tens järnvägar ackumulera ett stort eget kapital 
på ca 500 mnkr. Detta är i sig intressant att upp-
märksamma, då Statens järnvägar år 2001 sågs 
som en ren avvecklingsverksamhet utan eget 
kapital vid årets början.

Källor i urval

Bidrag till Sveriges officiella statistik. L. Statens järnvägstrafik. Åren 1862–1912 i urval.
Bårström, Sven och Granbom, Pelle: Den svenska järnvägen. Trafikverket 2012.
Jansson, Anders: Statens Järnvägar med föregångare. Organisation 1855–2000. Utskriven 2005.
Järnvägen 150 år. Informationsförlaget 2006.
Kullander, Björn: Sveriges järnvägs historia. Bra Böcker 1994.
SJ 125 år. Statens Järnvägar 1981.
Statens järnvägars årsredovisningar 2001–2011.
Statens järnvägar 1856–1906, Kungl. Järnvägsstyrelsen 1906.
Sveriges järnvägar hundra år, Statens Järnvägar 1956.
Tersman, Rune: Statsmakterna och de statliga aktiebolagen. AB Nordiska Bokhandeln 1959.
Thiel, Urban: Järnvägsminnen 6. Järnvägen och Försvaret. Trafik-Nostalgiska Förlaget 2008.
X 2000. Enklare än flyget. Snabbare än tåget. Svenska Järnvägsklubben 2012.

Dessutom rikhaltigt muntligt och opublicerat skriftligt underlagsmaterial från Sven Bårström, Lars 
Falksveden, Hans Hellström och Lars Olov Karlsson.
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Översikt över 
Statens Järnvägars chefer och generaldirektörer

Rudolf Cronstedt, generaldirektör 1888–1897. Greve, född 1826, 
död 1903 i Stockholm. Civilingenjör från Högre artilleriläroverket 
på Marieberg 1850. Elev och ingenjör vid Strömsholms kanalbygg-
nad 1845–1852 och vid förarbeten för Hjälmarens och Kvismarens 
sänkning. Stationsingenjör och distriktsingenjör vid Statens Järn-
vägsbyggnader 1856–1862, byråchef i Järnvägs-byggnadsstyrelsen 
1863–1882. Chef för Kungliga Väg- och vatten-byggnadsstyrelsen. 
Generaldirektör vid SJ 1888–1897. Chef för Väg- och Vattenbygg-
nadskåren. Ledamot av Vetenskapsakademien 1887 och Lant-
bruksakademien 1888, ordförande i KTH-styrelsen 1888–1902. 

Karl Oskar Troilius, chef 1863–1888. Född 1813 i Knutsberg, 
Nora, död 1899 i Stockholm. Initiativtagare till Nora–Örebro-
banan. Chef för Statens järnvägstrafikstyrelse 1863–1887. Ledamot 
av riksdagens första kammare 1867–1875. Ledamot av Kungliga 
Vetenskapsakademien 1878 och Kungliga Krigsvetenskapsaka-
demien 1877. 

Nils Ericson, chef 1854–1862. Född 1802 i Långbanshyttan, död 
1870 i Stockholm. Gick i lära hos Baltzar von Platen vid Göta 
kanal och Motala Verkstad. Tjänstgjorde vid anläggandet och 
blev sedan chef för västra kanaldistriktet. Ägnade sig åt en rad 
olika kanalbyggen: Trollhätte kanal 1830–1844, chef för Trollhätte 
kanalverk 1844–1866, ledde ombyggnaden av Slussen och Skepps-
brokajen i Stockholm samt byggandet av Saima kanal. Överste vid 
Flottans mekaniska kår 1850. Chef för Statens Järnvägsbyggnader 
1854–1862. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, adlades 
1854, riddare av Vasaorden 1858, friherre 1860, kommendör med 
stora korset av Vasaorden 1862.
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Theodor Nordström, generaldirektör 1897–1904. Född 1843 
i Helsingfors, död 1920 i Stockholm. Son till riksarkivarien J J 
Nordström. Fil dr i Uppsala 1869, geologisk expert vid Norden-
skiölds Grönlandsexpedition 1870. Tjänstgjorde vid SGU, KTH 
och Bergsstaten. Gruvingenjör i Sala bergslag 1879, bergshaupt-
man 1881–1886. Sekreterare i Kommerskollegium 1886, tf kom-
merseråd 1888 och ordinarie kommerseråd 1891, och byråchef 
för bergsärenden. Generaldirektör vid SJ 1897–1904. Landshöv-
ding i Örebro 1904–1911. Riksdagsledamot för Stockholms stad 
1897–1905. Ägnade stort intresse för norra Malmbanan. Ledamot 
i Stockholms stadsfullmäktige 1892–1897, ordförande i gasverks-
styrelsen 1895–1897. Vetenskapsakademien 1900.

Mauritz Sahlin, generaldirektör 1904–1908. Född 1860 i Lund, 
död 1927 i Stockholm. Jur. kand. 1883, vice häradshövding 1886, 
Tf sekreterare i Generalpoststyrelsen 1887 och ordinarie sekre-
terare 1889. Chef för telegrafverkets administrativa byrå 1894. 
Expeditionschef i Civildepartementet 1897–1902, kansliråd 1900. 
Generaldirektör Telegrafstyrelsen 1902–1904 och vid SJ 1904–
1908. Landshövding i Stockholms län 1908–1919. 

Fritz Pegelow, generaldirektör 1908–1914. Född 1852 i Västra 
Alstad, död 1925 i Stockholm. Maskiningenjör vid Teknologiska 
Institutet i Stockholm 1873, elev vid maskinavdelningen vid SJ 
1873, ritare i Göteborg 1875–1879 och verkmästare 1879–1884. 
Maskiningenjör vid svenska avdelningen av världsutställningen i 
Paris 1878, lärare på Chalmerska institutet 1875–1891. Maskining-
enjör vid SJ II:a distrikt i Göteborg 1884–1890, maskindirektör 
1891. Vd för Stockholm–Västerås–Bergslagens nya järnvägs AB 
1899, generaldirektör vid SJ 1907–1913. Ett stort antal uppdrag, 
bl.a. Göteborgs stadsfullmäktige 1887–1899. Riksdagsledamot 
1897–1899 för Göteborgs stad.

Axel Granholm, generaldirektör 1914–1937. Född 1872 i Smed-
jebacken, död 1951 i Stockholm, gravsatt på Tornehamns rallarkyr-
kogård i Björkliden. Civilingenjör väg- och vatten från KTH 1894. 
Ingenjör och senare arbetschef vid SJ 1897–1910, bl.a. verksam 
med anläggandet av Malmbanan och Bohusbanan. Arbetschef 
vid Vattenfallsstyrelsen vid kraftverksbygget Porjus 1910–1913. 
SJ:s generaldirektör 1914–1937. Drog själv åt den sista skarvbulten 
på Inlandsbanan i Kåbdalis 1936. Hedersledamot av Ingenjörsve-
tenskaps-akademien 1932, ledamot av Kungliga Krigsvetenskaps-
akademien 1933. Erhöll finska Frihetskorset av första klass 1918, 
Illis quorum 1943.
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Erik Upmark, generaldirektör 1949–1969. Född 1904 i Uppsala, 
död 1990 i Stockholm. Civilingenjör KTH 1927, Vattenbyggnads-
byrån 1927–1940, biträdande sekreterare i Svenska vattenkraft-
föreningen 1929–1935, sekreterare och verkställande ledamot 
1935–1948. Chef för Statens bränslekommissions planläggningsav-
delning 1945, generaldirektör vid SJ 1949–1969. Diverse uppdrag, 
bl.a. ordförande i UIC (internationella järnvägsunionen) 1967–
1968. Militär karriär till löjtnant vid A5 och A8. IVA-ledamot 
1949, Krigsvetenskapsakademien 1957. Hedersdoktor vid KTH 
1977.

Gustaf Dahlbeck, generaldirektör 1938–1949. Född 1883 i Öst-
ersund, död 1953 i Norra Hestra. Civilingenjör KTH 1906, reserv-
officer. Anställd vid västra Väg- och vattenbyggnadsdistriktet 
1906–1909, ingenjör i olika grader vid SJ 1909–1926, distriktschef 
i Luleå och Göteborg 1927–1937 och generaldirektör 1938–1949. 
Löjtnant i VoV-kåren 1913, överstelöjtnant 1932–1937.

Lars Peterson, generaldirektör 1969–1978. Född 1924 i Vintrosa, 
Örebro län, död 2009 i Katrineholm. Anställd som reparatör vid 
SJ, senare lokeldare och rälsbussförare, 1942–1955. Ombudsman 
inom Socialdemokraterna 1955–1961. Sakkunnig i Socialdeparte-
mentet 1961–1964. Statssekreterare i Kommunikationsdepartemen-
tet 1965–1969. Generaldirektör vid SJ 1969–1978. Generaldirektör 
vid Trafiksäkerhetsverket 1978–1984.

Bengt Furbäck, generaldirektör 1978–1988. Född 1931 i Göte-
borg, död 1991 i Österåker. Civilekonom. Statssekreterare i Kom-
munikationsdepartementet 1976–1978 under Fälldin-regeringen. 
Generaldirektör vid SJ 1978–1988, vd för Swedcarrier 1988–1991.
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Stig Larsson, generaldirektör 1988–1997. Född 1931 i Horndal, 
civilingenjör Chalmers 1960. Anställd vid L M Ericsson, bl.a. 
drivande i utvecklingen av AXE, vd för Ericsson Information 
Systems AB 1985–1988. Ingenjörs-vetenskapsakademien 1986, 
hedersdoktor vid Chalmers 1996. Ordförande för UIC 1996–1997. 
Rådgivare åt EU:s transportkommissionär.

Daniel Johannesson, generaldirektör 1997–2001. Född 1943 i 
Tanumshede. Vd Telenor Bedrift, vvd Skanska, vd Halmstads järn-
verk, vd Investment AB Kinnevik. Generaldirektör vid SJ 1997–
2001. Ordförande för Unibet och Millicom.

Eskil Arvidsson, chef 2001–2003. Född 1940. Civilingenjör väg- 
och vattenbyggnad vid KTH. Anställd vid SJ banavdelning, senare 
fastighetsdivisionen.

Lennart Dahlborg, chef 2003–2006. generaldirektör 2006–2012. 
Född 1943. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm 1967. 
Anställningar vid Arméstaben, Försvarets materielverk och Riks-
revisionsverket 1967–1983. Från 1983 anställd vid SJ och från 2001 
vid SJ AB, arbete med ekonomistyrning och finansfrågor. Anställd 
vid Statens järnvägar från och med 15 mars 2003, chef 1 augusti 
2003 och generaldirektör 1 april 2006.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1863?

• Statens järnvägar delades från årets början i 
en styrelse för Statens järnvägsbyggnader och 
en för Statens järnvägstrafik. Västra stambanan 
var öppnad från Stockholm Södra till Göteborg, 
med sidobanor från Södertälje Västra till Söder-
tälje Stad, och från Hallsberg till Örebro. Banan 
var delad i två distrikt, I distriktet i Stockholm 
och II distriktet i Göteborg.
• Södra stambanan var öppnad från Malmö 
till Alvesta och från Jönköping till Falköping 
Ranten och räknades som III distriktet. Arbetet 
pågick med den mellanliggande delen Alvesta–
Jönköping.
• Trafikstyrelsen visade ännu negativt resultat, 
men motiverade det med att trafiken på delar av 
banor behövdes för att ”uppöva tjänstemän och 
betjänte för trafikens handhavande under dess 
framtida större utsträckning”.

• För att öka trafiken erbjöd man nedsänkt tariff 
för visst gods, t.ex. stål, tombuteljer och koks.
• Tre enskilda normalspårsbanor var i all-
män trafik, Gävle–Dala järnväg från Gävle 
till Falun, Köping–Hults järnväg från Örebro 
till Arboga och Nora–Ervalla järnväg. KHJ:s 
plan-er på järnväg från Örebro mot Hults hamn 
vid Vänern var vilande då SJ:s planer för en 
bana till Värmland och Norge ännu inte lett 
till beslut. Vid GDJ pågick bygget av Sandvi-
kens järnverk för Bessemerstål och hjulringar 
av sådant för järnvägarna. I hela Europa fanns 
ytterligare bara två sådana järnverk, Krupp i 
Essen och ett engelskt verk. I bolaget ingick 
järnbruken i Högbo, Horndal och Garpen-
berg, samt loktillverkaren Nyköpings meka-
niska verkstad som hade planer att bygga ut 
till järnbruk.

Forsa station ca 1873–1874. Hudiksvalls järnvägs förlängning från Forsa till 
Näsviken. Vi ser strax nedanför kyrkan det utlagda spåret som ännu ej är grusat. 
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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• Ytterligare några banor med ett ganska brett 
smalspår, mellanspåriga med 4 fot spårvidd 
fanns vid Borås, Söderhamn och Hudiksvall. 
Fyra svenska fot = 1188 mm, fyra engelska fot = 
1217 mm. Detta hade rekommenderats av Adel-
sköld som ansåg att banorna blev billigare att 
bygga och utrusta, men lätt skulle kunna ändras 
till normalspår när de hade byggt upp trafiken 
och lönsamheten.
• Dessutom fanns många banor, oftast smal-
spåriga och med anknytning till sjöfart, för 
trafiken från Höganäs kolgruvor, från Persbergs 
järngruvor och andra i Filipstadstrakten, från 
koppargruvor vid Åtvidaberg, från zinkgruvor 
vid Åmmeberg och från Frykensjön med många 
järnbruk till Klarälven. 
• Bland svenska loktillverkare hade Motala 
Verkstad efter att ha byggt sitt första lok 1862 

till Åmmebergs järnväg fått order från SJ på 
åtta lok, varav sex levererades under 1863 och 
två 1864. Nyköpings verkstad hade haft order 
på fem lok, varav det sista levererades 1863 men 
så försenat att SJ inte ville beställa fler. Munk-
tells i Eskilstuna hade levererat lok till indu-
stri- och gruvbanor, och hade för tillfället inga 
beställningar. SJ köpte mest engelska lok, men 
visade lok och ritningar för alla intresserade 
tillverkare.
• Två järnvägsprojekt som 1860 utlovats stat-
ligt lånestöd hade inte påbörjats och fick sina 
stöd återkallade. Det ena avsåg en fortsättning 
av Hudiksvall–Forsa järnväg vid andra sidan av 
Dellen som mellanspårig lokbana från Delsbo 
till Hybo, det andra avsåg en 891 mm hästbana 
förbi Hedensforsen i Lule älv för att underlätta 
båttransport av Gellivaremalm till Luleå.

Borås järnvägs lok nr 4 ”Eric 
Sparre” levererades 1863 från 
Slaughter, Grüning & Co 
(senare Avonside) i Bristol. 
Spårvidden var 1217 mm ( fyra 
engelska fot). Foto: Samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.

Västra stambanans lok nr 32 ”Kol- 
mården” levererades 1863 från 
Motala Verkstad som dess fjärde 
lok. Foto: Samling Sveriges Järn- 
vägsmuseum.
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Johannes Daun

Bland banvakter, pigor och lokputsare
– framväxten av ett stationssamhälle i Nässjö 1860–1900

Nässjö station 1901. Stationspersonalen står samlad för fotografering. Notera ungdomarna som står för platt- 
formsförsäljningen av tidningar med mera. I bildens högerkant står tåget redo för avgång mot Stockholm. 
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

ägor som stationssamhället Nässjö skulle växa 
fram under de kommande decennierna. Trettio 
år senare, 1890, bodde där nära 2 000 invånare.[2] 

1914 fick Nässjö stadsrättigheter, befolkningen 
hade då hunnit stiga till 8 000 invånare.[3] 

Vid hemmanet Runneryd i Nässjö församling 
bodde omkring 40 personer år 1860. Några till-
hörde bondefamiljer som ägde sin jord, andra var 
torpare, soldater, drängar, pigor eller åldringar som 
bodde inhysta i en familj.[1] Det var på Runneryds 
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Denna artikel beskriver ur ett demografiskt 
perspektiv hur ett stationssamhälle som  Nässjö 
växte fram under 1800-talets sista decennier. 
Artikeln beskriver inte bara hur samhället växte 
– lika intressant i detta sammanhang är de fak-
torer som minskade befolkningen: utflyttning 
och dödlighet. Hur gick denna förändring av 
befolkningen till? Varifrån kom de nya invå-
narna? Hurdana var levnadsförhållandena i ett 
samhälle som Nässjö? Påverkade förhållandena 
i staden spridningen av dödliga sjukdomar? Jäm-
förelser görs också med övriga Sverige. Man kan 
alltså betrakta Nässjö som ett exempel på de nya 
tätorter (järnvägsknutar, brukssamhällen m.m.) 
som framträdde på den svenska kartan under 
slutet av 1800-talet, vars befolkning kunde växa 
mycket hastigt. Innan dessa frågor behandlas är 
en överblick av befolkningsförändringarna på 
riksnivå under den aktuella perioden på plats. 

Under 1800-talets andra hälft, då stationssam-
hället i Nässjö växte fram, skedde stora föränd-
ringar i Sveriges befolkning. Precis som övriga 
Västeuropa genomgick Sverige en demografisk 
omvandling, som innebar att man gick från ett 
samhälle med hög dödlighet och höga födelse-
tal, till ett samhälle likt dagens, med låg dödlig-
het och låga födelsetal. Dödligheten minskade 
under hela 1800-talets lopp, medan födelsetalen 
på allvar minskade först under 1800-talets sista 
decennier. 

Mitt i denna omvandling skedde en annan 
viktig förändring av Sveriges befolkning – lan-

det urbaniserades. Under 1800-talets andra 
hälft fullkomligt exploderade de svenska städer-
nas invånarantal. Här kan nämnas städer som 
Borås och Helsingborg som nästan tiofaldigade 
sitt invånarantal, eller Göteborg som fick fem 
gånger större befolkning.[4] Runt om i landet 
trädde också nya tätorter fram, där befolkningen 
ökade snabbt. Långt ifrån alla dessa orter fick 
stadsrättigheter, trots att de kunde vara större 
än en medelstor svensk stad. Bland dessa nya 
orter hittar vi Nässjö. I Nässjö församling, vid 
 Runneryds hemman, växte en tätort fram i 
 samband med att järnvägen drogs genom trak-
ten. Tät orten Nässjö uppstod därmed mitt i den 
småländska landsbygden, med Eksjö och Jön-
köping som närmsta städer. Denna artikel kom-
mer när mare beskriva Nässjös framväxt, som 
var en del av den omfattande svenska urbanise-
ringen under 1800-talets slut.[5]

Källmaterialet

Stora delar av denna studie baseras på informa-
tion från kyrkböcker, främst från Nässjö för-
samling. I kyrkböckerna förde prästerna längder 
över vilka som bl.a. döptes, begravdes och vig-
des i församlingen. I husförhörslängder listades 
församlingsmedlemmarna familjevis, och betyg 
sattes på bl.a. deras läskunnighet och katekes-
kunskaper. Kyrkböckerna är ett centralt käll-
material för den som vill studera gångna tiders 
befolkningar, oavsett om det rör sig om ett helt 
samhälle eller enskilda levnadsöden.

Den alldeles nyanlagda stationen vid  
tiden runt 1865. Foto: Samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Lantmätare S G Espings stadsplan av år 1864 som kom att gälla för ett tiotal år 
framåt. Det syns att SJ:s chefsarkitekt Edelsvärd tydligt har influerat stadsplanen 
genom sin idé om idealplan. Publicerad i: Vissa större statsbanestationer, 1938.
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Ett stationssamhälle uppstår: 
1800-talets urbanisering

Man tänker sig gärna att folkökningen i 
1800-talets städer huvudsakligen byggde på 
att grupper från landsbygden i jakt på arbete 
flyttade in till städerna, som då växte kraftigt. 
Inflyttning som den drivande faktorn bakom 
befolkningstillväxt är emellertid en förklaring 
som passar bättre för tiden innan ca 1850. Då 
var städerna fortfarande beroende av ständig 
inflyttning för att bibehålla ett visst invånaran-
tal. Men under 1800-talets andra hälft byggde 
tillväxten istället främst på den naturliga folk-
ökningen, dvs. att fler föddes än dog under en 
viss tid och plats. Inflyttningen var alltså inte 

den viktigaste komponenten i städernas befolk-
ningstillväxt, istället uppstod årligen ett stort 
födelseöverskott, som snabbt ökade befolk-
ningen.[6] Ser man på en storstad som Göteborg 
var inflyttningen vissa år närmast obetydlig för 
stadens expansion, eftersom så många samtidigt 
lämnade staden. Däremot föddes många barn, 
och den minskande dödligheten gjorde att en 
kraftig folkökning ändå kunde ske.[7] Hur var 
det då i ett helt nybildat samhälle som Nässjö? 
Byggdes befolkningen upp via migranter som 
kom med sina flyttlass, eller var det även där 
stora barnkullar kombinerat med sjunkande 
dödlighet som framför allt låg bakom folkök-
ningen? Följande stycke kastar ljus på denna 
fråga.

Nässjö cirka 1894. På bilden framför stationshuset står till vänster stationsskrivare 
Ivar Olsson och i mitten stationsskrivare Axel Wirén (han skulle 1895 bli förste 
stationsskrivare). Den unga pojken till höger är troligen notisbud vid stationen. 
Foto: Kjelléns fotografiska anstalt, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Migranter och folkökning

När nu folkökningen i Nässjö beskrivs kommer 
begreppen födelsenetto och flyttningsnetto att 
användas. Med det menas antalet födda minus 
antalet döda, och antalet inflyttade minus anta-
let utflyttade. I diagrammet ovan återges födelse- 
och flyttningsnetto för Nässjö församling under 
1800-talets sista decennier. För att se eventuell 
förändring över tid visas talen i femårsperioder. 

1864 kom järnvägen till Nässjö, och stations-
samhället började växa. Den heldragna linjen 
visar flyttningsnettots nivå och den streckade 
visar födelsenettot. Som synes låg de båda på 
en jämnhög nivå, inledningsvis. Efter 1870-talet 
sjönk emellertid flyttningsnettot, vilket gjorde 
att Nässjös befolkningstillväxt blev beroende 
av den naturliga folkökningen, dvs. att födelse-
nettot var högt. Som lägst var inflyttningen 

under 1880-talets slut, då utlandsemigrationen 
från Nässjö kulminerade.[8] Det höga och stabila 
födelsenettot bidrog till att ge Nässjö en stark 
och jämn tillväxt, medan in- och utflyttningen 
vissa år kunde öka befolkningen avsevärt, för att 
bara något år senare istället dra ner invånaranta-
let. Utan det höga födelsenettot under seklets två 
sista decennier hade befolkningsutvecklingen i 
församlingen stagnerat. Även gällande Nässjö, 
precis som så många andra svenska orter, kan 
man därmed konstatera att inflyttningens bety-
delse för folkökningen tenderar att överbetonas. 

Inflyttningen var trots allt omfattande vissa år. 
Hundratals människor sökte sig till Nässjö årlig en. 
Man måste dock ha i åtanke att även de redan 
boende i Nässjö, eller de nyinflyttade, också var en 
del av tidens stora migrationsvågor, vilket skapade 
en parallell utflyttning ur församlingen. Antalet in- 
respektive utflyttade återges i diagrammen nedan. 
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Inflyttningen tog ordentlig fart vid mitten 
av 1870-talet, efter att Östra stambanan öpp-
nats. Kring 1880 flyttade nära 300 personer 
in varje år, samtidigt som befolkningen i Näs-
sjö församling låg strax under 3 000 invånare. 
 Skarorna av inflyttare var därmed stor, men 
utflyttarna var inte heller få. Successivt mins-
kade emellertid antalet inflyttade efter 1880, 
vilket gjorde att ungefär lika många flyttade ut 
ur Nässjö. 

Majoriteten av inflyttarna till Nässjö för-
samling kom till själva tätorten Nässjö, med 
sitt växande stationssamhälle. Vad vet man 
om inflyttarnarna? Historikern och Smålands-
kännaren Josef Rydén har försökt karaktäri-
sera migranterna: ”Det var till stor del unga, 
ogifta människor som flyttade till tätorten 
från grannsocknarna för att ta anställning som 
tjänstefolk.”[9] Rydén nämner också torpar- och 
småbrukarfamiljer som slog sig ner i Nässjö. 
Stämmer denna beskrivning? Vi ska nu se när-
mare på vilka som låg bakom inflyttningen till 
Nässjö.

Inflyttarna

År 1876 får tjäna som exempel för inflyttningen 
till Nässjö församling.[10] Det året flyttade 340 
personer till Nässjö församling, av dem kom 266 
(78 %) till tätorten. Vid denna tid bodde under 
1 500 personer i tätorten. 

Jämför man den grupp som flyttade till tätor-
ten med minoriteten som bosatte sig på lands-
bygden ser man inga slående skillnader, avseende 
ålder, social grupp eller kön. Att de nyinflyttade 
visade så pass stora likheter är kanske en speg-
ling av att gränsen mellan tätort och landsbygd 
i Sverige började bli allt mer obestämd.[11] Även 
om det fortfarande främst fanns traditionella 
agrara näringar på Nässjös landsbygd vid denna 
tid, så satte järnvägen sin prägel även på området 
utanför tätorten. T.ex. behövdes banvakter, som 
bodde i särskilda banvaktarstugor i områden där 
järnvägen gick. Utanför ”stadsgränsen”, t.ex. vid 
stolfabriken i Åker eller den mekaniska verksta-
den i Handskeryd uppstod arbetstillfällen som 
inte knöt an till agrar verksamhet. 

Den unga samhället Nässjö på 1860-talet sett från andra sidan Runnerydssjön. Stationen 
i förgrunden, huset till höger var hotell och huset till vänster var stinsbostad. Foto: Samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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En skillnad som här bör nämnas mellan stad 
och landsbygd är att andelen gifta med barn 
(familjer) var lägre bland landsbygdsflyttarna, 
medan fler pigor och framför allt drängar sökte 
sig till landsbygden, relativt sett. Tätorten Näs-
sjö befolkades därmed i högre grad än den om-
givande landsbygden av barnfamiljer, medan 
ungt tjänstefolk i stor utsträckning kunde ta del 
av landsbygdens möjligheter till arbete. 

Bilden av de typiska inflyttarna som ungt 
ogift tjänstefolk är alltså bara delvis riktig. 
Många inflyttare var ungdomar, men de unga 
som allra främst flyttade in var småbarn som 
kom med sina föräldrar. Barnen som var 15 år 
eller yngre utgjorde precis en tredjedel av inflyt-
tarna. Man kan alltså säga att barnfamiljerna 
var de allra mest typiska inflyttarna, något som 
stämmer in på de torpar- och småbrukarfamiljer 
som Rydén lyft fram i tidigare forskning. 

Skiljer man mellan inflyttande familjer och 
de som kom ensamma visar det sig att 2/3 av var-
dera gruppen kom från någon ort i Jönköpings 
län. Bland inflyttade familjer kom näst flest från 
Älvsborgs län och därefter Kronobergs län. Bland 
ensamflyttarna kom näst flest från Kronobergs län. 

I Nässjö under järnvägsepoken finns serier 
över vilket län inflyttarna till Nässjö stations-
samhälle kom ifrån, under perioden 1864–
1879. Över hälften av inflyttarna kom från 
Jönköpings län, därutöver kom flest från södra 
Sverige – Kronobergs, Malmöhus och Kristi-
anstads län. Man kan fråga sig varför så stora 
grupper kom söderifrån och inte från näralig-
gande Väster- eller Östergötland. Enligt Rydén 
var järnvägsförbindelsen förklaringen till den 
övervägande skånsk-kronobergska inflyttning-
en, under 1860-talet. Under 1870-talet, menar 
Rydén, hade ”inflyttningen söderifrån redan 
hunnit bli etablerad och mer eller mindre 
automatiskt medfört en fortsättning.” Rydén 
förklarar inte närmare på vilket sätt inflytt-
ningen blivit etablerad, eller varför det inne-
bar att inflyttningen nästan automatiskt 
fort satte. Migranterna måste rimligen ha haft 
ett motiv till att bryta upp från sin hemort 
och välja Nässjö för sitt nya liv. Det förkla-
rar heller inte den sparsamma förekomsten 
av inflyttare från orter längs de andra järn-
vägssträckorna, t.ex. från Kalmar eller orter i 
Östergötland. 

Foto taget från södra bron (Brogatan) över järnvägsområdet mot norr. Lokstallet som är i fronten är det första 
från 1864. Det revs runt 1912–1913. Ett nytt lokstall byggdes i norra delen av stationsområdet med början 1896 
och en omfattande ombyggnad av bangården skedde under senare delen av 1910-talet. Foto: Samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Möjligen kan redan inflyttade personer ha 
lockat släktingar eller vänner till sin nya hemort. 
Men det skulle då handla om en liten del av 
inflyttarna. Kanske kan skillnader i befolknings-
tillväxt i olika delar av landet prövas som förkla-
ring. Utöver Jönköpings län kom flest inflyttare 
från Kronobergs län. Där växte befolkningen 
jämförelsevis kraftigt 1840–1880. Samtidigt var 
folkökningen i Östergötland svag, och därifrån 
kom också få migranter.[12] Vidare kan koncen-
trationer av tätorter i andra län ha tagit upp en 
del av de potentiella inflyttarna. 

Studier av inflyttning till Borås visar att arbe-
tare, pigor, drängar och annan arbetarklass 
kom från områden som låg relativt nära staden, 
medan de långväga flyttarna utgjorde mer kva-
lificerad arbetskraft.[13] Bland de vuxna som 
flyttade till Nässjös stationssamhälle 1876 kan 
man se ett liknande mönster.[14] Av dem som 
flyttade till stationssamhället från en annan del 
av Jönköpings län var ungefär en fjärdedel kva-
lificerade arbetare, tjänstemän eller liknande.[15] 
Ser man på inflyttare från övriga län tillhörde 
däremot nära hälften gruppen kvalificerade 
arbetare och tjänstemän.[16]

Livet och arbetstillfällena i städer och andra 
tätorter var inte samma som på landsbygden. 
En stor del av inflyttarna kom därför inte helt 
oväntat från andra städer. Hälften av inflyttarna 
från Jönköpings län flyttade från Eksjö eller Jön-
köping. Bland inflyttarna från dåvarande Älvs-
borgs län var nästan alla gamla stadsbor.[17] Den 
stadsliknande orten Nässjö lockade stadsbor, 
eller rättare sagt, de som redan bott i en stad 
hade goda utkomstmöjligheter i en ny tätort 
som Nässjö. 

Detta avsnitt har bl.a. visat hur Nässjös explo-
sionsartade folkökning under det sena 1800-
talet allra mest bestod i att fler föddes än dog, 
snarare än att migrationen höjde invånarantalet. 
En tredjedel av inflyttarna var dessutom under 
15 år. Det tyder på att Nässjö karaktäriserades av 
stora familjer, med många barn. Vi ska nu när-
mare undersöka hur den typiska Nässjöfamiljen 
såg ut under det sena 1800-talet. 

Familjebildning

Idag förvånas många av hur pass små familjer 
var under 1700- och 1800-talet. I genomsnitt 
fick mödrarna omkring fyra barn under hela sitt 
äktenskap, men dessvärre avled under 1700-talet 

så många som hälften av alla barn innan de hun-
nit nå vuxen ålder.[18] Det finns hos somliga en 
bild av en gången tid, då det i den typiska famil-
jen fanns 6, 7, 8 barn. Visst fanns det sådana 
stora familjer, men normalt handlade det som 
sagt snarare om tre eller fyra barn.  Fattiga obe-
suttna familjer (t.ex. torpare) hade ännu färre 
barn, vilket bland annat berodde på att möd-
rarna gifte sig i jämförelsevis hög ålder. 

Av dem som födde barn i Nässjö församling 
1880 blev ungefär en femtedel mödrar för första 
gången. De allra flesta hade emellertid fött barn 
tidigare, och ofta ganska många barn. I genom-
snitt hade de kvinnor som fick barn 1880 fött 3,9 
barn, förstföderskor inräknat. Vi kan se det som 
en ögonblicksbild och ett minimivärde av famil-
jestorleken i Nässjö. Många av kvinnorna skulle 
förstås hinna föda fler barn under kommande 
år. Denna ögonblicksbild tjänar dock som god 
grund för jämförelser med kringliggande för-
samlingar och andra tätorter i Jönköpings län.

Storleken på de familjer som fick barn låg på 
strängt taget samma nivå i Nässjö som i de fyra 
grannförsamlingarna Barkaryd, Almesåkra, Sol-
berga och Sandsjö.[19] De familjer som bildades 
i grannsocknarna var alltså lika stora som de i 
Nässjö. Det höga barnantalet i såväl Nässjö som 
grannsocknarna kan ses som tecken på stark till-
växt och framtidstro i området. Uppenbarligen 
ansåg sig föräldrarna ha råd att skaffa många 
barn. 

På 1800-talet hade den stora merparten av 
barn en som föddes i Sverige gifta föräldrar. 
Likväl fanns variationer inom landet. I städerna 
tenderade de utomäktenskapligt födda barn-
en att vara fler. I Nässjö skulle man därmed 
kunna vänta sig en relativt hög andel utom-
äktenskapligt födda barn. Under 1870-talet var 
omkring 7% av de nyfödda i Nässjö försam-
ling utomäktenskapligt födda, vilket var något 
över genomsnittet för Jönköpings län.[20] Dessa 
barn, som åtminstone enligt källorna hade en 
ensam mor, hade ofta sämre förutsättningar 
att överleva under den bräckliga spädbarns-
tiden, jämfört med barn som hade gifta föräld-
rar. Givetvis var det inte äktenskapet i sig som 
påverkade barnets överlevnad, utan ekonomiska 
och sociala faktorer, kopplade till det hårda liv 
många ensamma mödrar fick utstå. Det fanns 
även en tydlig moralistisk aspekt – att bli för-
älder utan att vara gift ansågs helt enkelt inte 
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lämpligt i många kretsar. Utomäktenskapligt 
födda barn kallades i dåtida termer för oäkta 
barn, en stämpel man fick med sig hela sin barn-
dom. I Nässjö var spädbarnsdödligheten bland 
de utomäktenskapligt födda barnen hög. Mer än 
var fjärde barn i denna grupp dog innan de hun-
nit fylla ett år. Dödligheten var dubbelt så hög 
jämfört med barn födda inom äktenskapet.[21] 

Kyrkböckerna ger vid handen att mödrarna till 
de utomäktenskapligt födda barnen var en täm-
ligen homogen grupp. Av de 38 ogifta mödrarna 
1866–1897 hade 33 titeln piga. Resten var kvin-
nor som fortfarande bodde med sina föräldrar 
eller var anonyma. Allra oftast var det mödrar-
nas första barn, de var däremot inte yngre än 
de gifta förstföderskorna. Dessa ogifta pigor och 
hemmadöttrar bodde inte bara i tätorten Nässjö, 
även om en majoritet av dem bodde där. 

Denna text har hittills mest berört fakto-
rer som hade positiv effekt på utvecklingen i 
1800-talets nya tätorter: inflyttning och födda 
barn. Nu ska en annan del av tidens verklighet 
tas upp, nämligen dödligheten. Dödligheten 
minskade i landet under 1800-talet, men låg hela 
tiden på en högre nivå i städerna än på lands-
bygden. Det har av historiker främst förklarats 
av städernas osunda miljö. Innan vi närmare 
undersöker dödligheten ska något om levnads-
miljön i det unga stationssamhället sägas.
 
Renhållning, vatten och bostäder

De växande tätorterna runt om i Sverige hade 
alla problem med att upprätthålla en hälsosam 
miljö. Vanliga problem man brottades med var 
hur man skulle förvara och föra bort avföring 
och skräp, tillgången på dricks- och hushålls-
vatten, fukt, översvämningar och trångbodd-
het. Dessa olägenheter ledde till att sjukdomar 
spreds och bidrog till att förhållandevis fler 
människor avled i städerna än på landsbygd-
en. Läkare och myndigheter tog dessa sani-
tära problem på allvar – innan bakteriologins 
genombrott förklarade man många sjukdomar 
med att de spridits via ohälsosam luft, vilket 
stinkande avfall, förruttnelse och stillastående 
vatten ansågs bidra till. Därför var arbete för 
renhållning och bättre bostäder något som 
många arbetade aktivt för, men i många fall 
växte städerna så snabbt att de sanitära refor-
merna inte kunde genomföras i takt med den 
växande befolkningen. 

I början på 1880-talet fick Nässjö en egen 
provinsialläkare. Innan dess var Nässjö en del 
av Jönköpings stora distrikt. Från de årsberät-
telser som läkarna Gustaf Berg och Karl Sten-
berg skrev får man en inblick – låt vara ur deras 
perspektiv – på levnadsförhållandena i stations-
samhället.[22]

Många städer hade under denna tid väldiga 
problem med att förse befolkningen med rent 
dricksvatten. Diarrésjukdomar till följd av 
orent dricksvatten var något som alla hotades 
av, men särskilt utsatta var spädbarnen. I  Nässjö 
rådde delade meningar om vattenkvaliteten. 
Karl Stenberg ansåg 1890 vattnet vara ”till utse-
ende lukt och smak temligen nöjaktigt”, medan 
Gustaf Berg året innan såg det som ”mindre 
godt”. 1892 genomfördes en undersökning av 
vattenkvaliteten i 16 misstänka brunnar i sta-
tionssamhället. Sju av dem hade vatten som 
ansågs odugligt, främst för den stora mängden 
”organiska ämnen” i vattnet. För att råda bot på 
problemet påbörjades arbetet på en ny brunn 
redan året därpå. Den nya brunnen kunde 
dock inte heller användas, eftersom uppslam-
mad jord blandades med vattnet och gjorde 
det grumligt och odrickbart. Läkaren Stenborg 
var uppenbart besviken över den misslyckade 
brunnsgrävningen, och påpekade att tusen kro-
nor av stationssamhällets medel hade offrats. 
Under slutet av 1890-talet byggdes efter hand 
moderna pumpförsedda brunnar, murade i 
tegel och cement, som ansågs ge ”ett klart, 
friskt vatten.”

Ett annat problem var hur man skulle föra 
bort avfall. Utan täta avloppsledningar var ris-
ken stor att hushållsavfall och avföring från djur 
och människor kom i kontakt med dricksvatt-
net. Själva stanken från avfallet skapade för-
stås också stort obehag. Slaskvatten hälldes ut i 
rännstenen, och annat avfall slängdes i soplårar. 
Helst skulle även slaskvattnet samlas i tunnor. 
Provinsialläkaren beskriver hur lårarna sällan 
hölls täta, och förorenade marken omkring. 
Människornas avföring samlades i tunnor, och 
användes i regel av lokala bönder till gödsling. 

Vid början av 1890-talet gjordes en rad viktiga 
förbättringar: Det tidigare öppna diket ersattes 
av en ledning i lergods, de gamla groparna för 
djurspillning ersattes med cementbehållare eller 
trälårar och 1893 slutade man hålla svin inne i 
tätorten. 
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Efter stor utflyttning från samhället beskrivs 
1887 hur det fanns ett ”stort öfverflöd å lägenhe-
ter.” Denna goda tillgång beskrivs även många 
kommande år fram till sekelskiftet. Stationssam-
hället drabbades av en stor brand 1892, då 40 
hus brann ner. Under en period efter branden 
tvingades därför många arbetarfamiljer trängas 
i provisoriska baracker. 1897 nämns också att 
det rådde trångboddhet inne i stationssamhäl-
let, men kort därpå tilltog bostadsbyggandet. 
En olägenhet direkt kopplad till avsaknaden av 
ordentliga avlopps- och dräneringsledningar var 
att många hus tidvis stod i vatten eller hade stora 
fuktproblem. 

På landsbygden rådde också sanitära problem. 
Många brunnar låg för nära slaskgropar och 
gödselstackar. Stenberg beskriver gödselgropar 
”omgifna af rigtiga träsk af gödselvatten”. På 
gården grävdes gropar för avskräde, något som 
läkarna inne i Nässjö vid upprepade tillfällen 
beklagade sig över. Köksavfall samlades i gropar 
precis utanför husens dörrar, där även pottor 
tömdes. På vintern hände det att hönsen togs in 
i husets värme för att de skulle börja värpa tidig-
are. Vid 1890-talets slut tycks förhållandena på 

landsbygden ha förbättrats, enligt läkarna själva 
tack vare deras råd och anvisningar.

Trots många brister kan man ändå mena att 
bostadsförhållandena i Nässjö – för sin tid – var 
normala eller till och med goda. Vatten- och 
avloppsförsörjningen var helt klart eftersatt, 
men tydliga förbättringar gjordes under 1890-
talet. Detsamma gäller hanteringen av övrigt 
avfall. Den successiva förbättringen av levnads-
förhållandena i Nässjö bör också ha påverkat 
sjukligheten och dödligheten positivt i hela för-
samlingen. Det är dessa förhållanden som nu 
ska beskrivas.
 
Sjukdom och död

I 1800-talets Sverige var dödligheten fortfarande 
hög. Medellivslängden var omkring 50 år, och 
det skulle dröja många decennier innan antibio-
tika började användas. Sjukdom och död drab-
bade inte bara åldringar, utan var ett närvarande 
hot mot hela befolkningen. Den allmänna död-
ligheten låg i Nässjö på ungefär samma nivå som 
landet i stort. Dödligheten var lika hög i stations-
samhället som i övriga församlingen, både sett 
till hela befolkningen och till spädbarnens död-

Nässjö norra bangård omkring 1872–1873. Förberedelsen för indragandet av två nya banor är i gång. 1874 invigs 
Östra stambanan från Nässjö till Katrineholm och den privata järnvägen Nässjö–Oskarshamns järnväg. Foto: 
Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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lighet. Antalet döda (och sjuka) kunde variera 
ganska ordentligt från år till år. Under år med 
hög dödlighet hade ofta någon smittsam infek-
tionssjukdom slagit till, t.ex. barnsjukdomar 
som mässling eller scharlakansfeber. Framemot 
1890-talet sjönk dödligheten i Nässjö, dessutom 
började variationerna mellan åren jämnas ut. 
Denna utveckling följde som sagt medelvärdet 
för hela landet.[23]

Åren efter 1890 kan ses som en brytpunkt för 
Nässjö – efter många dödsfall det året skulle 
dödligheten sjunka successivt de kommande 
decennierna. Av dem som avled i Nässjö under 
1890 hade några drabbats av mässlingen, som 
många insjuknat i då en epidemi blossat upp 
under våren. Bland de sju som avled i mäss-
lingen var alla små barn, den äldsta var fyra år. 
Dödsfall i barnsjukdomar var tyvärr fortfarande 
något många familjer drabbades av. Provinsial-
läkaren i Nässjö, Karl Stenberg, sammanfattade 
året: ”Med afseende på öfriga sjukdomar intet 
anmärkningsvärdt.” Att sju små barn avlidit i en 
mässlingsepidemi var helt enkelt inte, för tid-
ens läkarkår, något anmärkningsvärt. Stenberg 
nämnde däremot att många smittats av influ-
ensan under tiden kring jul och nyår 1889, och 
vidare in på följande år. Totalt blev ungefär 150 
personer sjuka i influensan. Även nästföljande 
år, 1891, kom influensan tillbaka, varpå omkring 
70 personer insjuknade och några åldringar dog. 
Nässjös befolkning var nog ofta extra utsatt för 
smittsamma sjukdomar eftersom så många män-
niskor från landets alla hörn genomreste orten. 
Stenberg beskrev mycket riktigt hur Nässjö var 
utsatt för smitta ”i följd af den lifliga kommu-
nication, Nässjö på grund af sitt läge har med 
öfriga delar af landet”. 

Ovan beskrevs de förbättringar som skedde i 
Nässjös sanitära miljö under slutet av 1800-talet, 
bland annat gällande brunnar, avfallshantering 
och renhållning. Även om fler faktorer helt klart 
spelade in, så sammanföll minskningen i både 
allmän dödlighet och spädbarnsdödlighet i Näs-
sjö övertygande väl med dessa förbättringar. 

Inflyttare och dödlighet

Dödligheten på 1800-talet varierade mellan 
olika befolkningsgrupper, beroende på bl.a. 
socioekonomiska förutsättningar. De inflyttade 
grupperna, som beskrivits tidigare i denna arti-
kel, kan antas ha haft ett sämre socialt skydds-
nät, åtminstone så länge de var nya i orten. 
Många av dem kan också antas ha flyttat till 
Nässjö på grund av fattigdom. Därför är det 
ett rimligt antagande att dödligheten var högre 
bland den utsatta gruppen migranter än bland 
dem som hade sina rötter i Nässjötrakten.[24]

 En stor del av tätorten Nässjös inflyttare 1870–
1890 behövde inte resa särskilt långt. En mycket 
stor del av inflyttarna kom från Jönköpings län, 
många kom dessutom från Nässjö församlings 
landsbygd. Frågan är om någon grupp inflyttare 
utmärkte sig genom högre dödlighet.[25]

Den allra yngsta befolkningen urskilde sig i 
ett ungt samhälle som Nässjö genom att den 
till stor del var född där, medan föräldrarna – 
inflyttarna – i regel var födda i en annan ort. 
Därför skiljs barn under fem år från den övriga 
befolkningen i denna redogörelse. 

Tabellen ovan visar hur de avlidna fördelade 
sig efter födelseort och ålder. Kolumnen längst 
till höger visar hur stor del av totalbefolkningen 
som var inflyttad, på så vis får man ett jämfö-
rande tal att förhålla sig till.[26]
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Bland vuxna och äldre barn var bara var 
tionde av de avlidna födda i Nässjö försam-
ling, resten var alltså inflyttade. Inflyttare från 
Jönköpings län dominerade bland de avlidna. 
Detta berodde på befolkningens sammansätt-
ning – som tätort hade Nässjö inte existerat mer 
än cirka ett decennium, och inflyttarna utgjorde 
lejonparten av den vuxna befolkningen. Även 
om en viss osäkerhet finns i en undersökning 
som denna, är det anmärkningsvärt att så lite 
som 10 % av de avlidna var infödda Nässjöbor, 
när så mycket som 22 % av befolkningen i stort 
var född där. Man anar alltså en överrepresenta-
tion av inflyttare bland de avlidna, och det var 
framför allt de mer långväga inflyttarna, från 
andra landsändar än Jönköpings län, som var 
extra utsatta. 

I gruppen 0–4 år var förhållandet omvänt. 
Där var så mycket som 3/4 av barnen som avled 
födda i Nässjö. Detta speglar givetvis förhållan-

dena i den unga orten med sitt höga födelsetal. 
De flesta barnen var helt enkelt födda där, dock 
med inflyttade föräldrar. I denna unga grupp 
har jag istället intresserat mig för födelseorten 
hos de avlidna barnens mödrar. De yngsta barn-
ens hälsa var i så stor utsträckning beroende 
av faktorer som de inte själva kunde påverka; 
barnens omsorg från föräldrar, syskon och 
andra anhöriga var avgörande. Fördelningen av 
mödrarna till de små barnen visar god överens-
stämmelse med gruppen äldre barn och vuxna, 
med 92 % inflyttare, varav en stor del från 
Jönköpings län. Det verkar alltså även finnas ett 
samband mellan inflyttade mödrar och högre 
barnadödlighet. 

Antagandet att inflyttarna hade sämre för-
utsättningar och troligen sämre levnadsförhål-
landen, vilket resulterade i högre dödlighet, 
verkar med andra ord stämma för Nässjö under 
denna tid.

Magasinsgatan (i dag Köpmansgatan) kring sekelskiftet 1900. Foto: Hegethorns fotosamling, Nässjö kommun-
arkiv.
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Slutord

Nässjö utmärkte sig bland de många andra järn-
vägsorterna som uppstod i Sverige under samma 
tid genom sin starka tillväxt. Kombinationen 
av inflyttning och höga födelsetal skapade en 
dynamisk och växande ort. Orten präglades 
av många barn och inflyttade människor från 
näraliggande delar av Småland. Den snabba till-
växten satte inledningsvis samhällets sanitära 
förhållanden på prov.

Det skulle dröja till 1914 innan Nässjö blev 
en stad, men det hindrade inte att stationssam-
hället Nässjö under 1800-talets slut utvecklades 
till en stor och modern tätort. De människor 
som befolkade skogsbygder såsom småländska 
höglandet hade en lång tradition av bisysslor till 
jordbruket. Historikern Peter Aronsson beskriver 
det som en mer diversifierad överlevnadsstrategi, 
med uppfinningsrikedom och kombinationsför-
måga.[27] Detta kan enligt Aronsson förklara 
framgången städer som Nässjö upplevde. Mot 
en sådan förklaring kan säkerligen invändningar 
göras, men den ringar tydligt in den dynamik 
som Nässjö uppvisade under 1800-talets slut, 
med sin unga och växande befolkning.

Källor
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Provinsialläkarnas årsberättelser, Nässjö 1887–
1897, via Medicinhistoriska databasen,  
www2.ep.liu.se/databaser/medhist
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Staffan Granath, Rolf Sten och Erik Sundström

Horndals järnverks AB
– och dess järnvägar

Flyg foto över Horndals järnverk omkring 1930. Masugnen mitt i bild och 
valsverket till vänster. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Förhistoria

Dalälvens nedre del betraktas av naturforskare 
som Norrlandsgränsen. I Södra Dalarna och 
Gästrikland finns mindre jordbruk än i Uppland, 
men en mer än två tusen år gammal tradition 
av järnhantering. Den baseras på ett långt stråk 
av järnmalm och kalksten som sträcker sig från 
Karlskoga förbi Norberg till Torsåker och Ovan-
sjö. Kalken gör att malmen lätt eroderar och 
sedan bildar sjömalm och myrmalm. När man 
för ett tusen år sedan kunde bryta malm i gruv- 
or och smälta den i masugnar fanns här allt som 
behövdes: malm, skog för träkolning och mäng-
der av små vattenfall som kunde driva bälgar och 
hammare. Transportvägen till de mer befolkade 
trakterna kring Mälaren var kort, och Dalälvens 
fjärdar kunde användas både sommar och vinter.

Järnhanteringen i By socknen

By socken, i sydligaste hörnet av Dalarna, var 
lyckligt lottad. Det fanns vissa små lokala malm-
fyndigheter, men någon mil norrut i Torsåker 
och Garpenberg fanns mängder av lätt tillgäng-
lig malm av hög kvalitet. Årängsån rann genom 
sjön Rossen och hade flera vattenfall. Genom 
sjöns storlek var vattenföringen jämn och pålit-
lig. Längs ån fanns på 1850-talet smedjor vid 
Horndal, Tyskbo, Rossberga, Hede och Kyrk-
byn. Hyttor fanns vid Tyskbo och Hede och 
ovanför Rossen och vid Valla. Ånan hade hytta 
och smedja vid Rosse och smedja vid Vatebo. En 
liten smedja fanns vid Björk och dessutom fanns 
åtminstone sex vattensågverk och nio kvarnar, 
ofta vid samma fall som smedjorna.

Vattenfallen var små och gav så lite kraft att 
smedjorna bara kunde drivas periodvis. Smidet 
var därför ett deltidsarbete där bergsmännen 
också var jordbrukare. Hyttorna däremot krävde 
mer intensivt arbete och drevs oftast av flera 
bergsmän tillsammans under en månad på våren. 
Kolning och malmtransporter var ett vinterarbete 
som bedrevs i små arbetslag. Av minnen från 
järnhanteringen före de stora brukens tid återstår 
endast diverse privilegiebrev och protokoll. Bergs-
männens slit med malmbrytning, kolning och 
transporter har glömts bort. Dess noga bedrivna 
samdrift och av kungliga dekret bestämda till-
verkningsvolymer tillhör idag historieböckerna.

Vid början av 1600-talet var svenskt järn så 
efterfrågat att det i vissa trakter blev ont om 
skog och malm. Axel Oxenstierna införde lagar 
om var man fick ha hyttor och smedjor och hur 
mycket järn man fick tillverka på varje ställe. 
I norra Uppland införde man smide efter val-
lonmetoden. Den möjliggjorde större smedjor 
och krävde inte lika mycket träkol men kunde 
bara användas med Dannemoramalm. Eftersom 
tidigare erfarenheter byggde på den av Gustaf 
Wasa införda tysksmidesmetoden lät man smed- 
er från Vallonien flytta hit, och de åtföljdes 
också av bruksägare och köpmän med kontak-
ter på kontinenten. En av dessa var Isaac Kock 
som köpte de två stångjärnshammare och den 
hytta som sedan tidigare fanns i Horndal. Han 
inledde då en tvåhundraårig historia med den 
Kockska ätten som bruksherrar. Kock härstam-
made från den flamländska delen av Vallonien, 
medan De Geer, vid Lövsta bruk, kom från den 
franska delen. Den hytta som fanns i Horndal 
flyttades till Valla vid sjön Rossens nordvästra 
ände där den kom att finnas de följande två 
seklen. Närheten till kalkbrottet som fanns vid 
Valla var nog en bidragande orsak till flytten. 
Det färdiga tackjärnet transporterades till smed-
jan i Horndal med pråmar eller på isen vintertid. 
Horndals bruk kom att utvecklas väl under de 
kommande seklerna och utan konflikter med de 
övriga bergsmännen i socknen. 

1800-talets förändringar i Horndal

Under första delen av 1800-talet började efter-
frågan av järn öka så dramatiskt att bergsmän-
nen inte kunde hänga med. Man gjorde vad man 
kunde, bland annat infördes nya metoder som 
minskade behovet av träkol. Men det räckte inte 
till, verksamheten var alltför småskalig. En ny 
tid hade omärkligt smugit sig in, förändringarna 
började märkas. Något som drev på föränd-
ringstakten var att handeln med järn efterhand 
släpptes fri, stångjärn 1845 och tackjärn 1856. 
Systemet med av myndigheten satta priser upp-
hörde. Det är stordrift som börjar gälla och 
många bergsmän gav upp och sålde till de stora 
bruken som växte upp, gynnade av kapitalstarka 
köpmän. För många mindre gruvor var det inte 
längre lönt att bryta även om en del, tack vare 
sina speciella malmsorter, kom att leva kvar in 
på 1890-talet.
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Den gamla tiden var förbi både i Horndal, 
övriga masugnar och smedjor i socknen. Nu 
började en ny era. På mindre än en mansålder 
och fortare än i mannaminne förändrades järn-
hanteringen. Inom den Kockska familjen eller 
Cronström som de kom att heta efter adlandet 
av Kock. Under knappt två århundraden, genom 
arv och ingifte, splittrades ägandet. Bruket sål-
des 1746 till familjen Tham. 1849 hade bruket 
54 registrerade delägare med sammanlagt 1800 
ägarlotter, var och en motsvarande ett skepp-
punds årliga produktion, med moderna mått 
totalt 245 ton. Det kan jämföras med Långshyt-
tan som till 1859 fått producera 900 ton per år 
och sedan snabbt ökade till 3 220 ton år 1862.

Då G F Göransson 1858 fick Bessemermeto-
den att fungera och därmed visat att den var 
lämplig för svenskt järn, etablerade han tillsam-
mans med Pontus Kleman ett samarbete mellan 
flera bruk. Kleman hade 1857 köpt Garpenberg, 
Dormsjö med andelar i Fors, Åsgarn och Tyskbo 
och anlitat Filip Bergendal som disponent. 1861 
startade de Storsjöbolaget för att bygga ett stort 
gemensamt Bessemerverk vid Sandviken. 1861 
köpte grosshandlaren i Stockholm, Joseph 
Michaeli, tillsammans med Filip Bergendal i 
Garpenberg, Horndals bruk. De gick som del-
ägare med i Storsjöbolaget, vilket från 1862, 
kom att kallas Högbo Stål och Järn. Bergendal 

blev disponent i både Horndal och Garpenberg. 
En till delägare i bolaget blev Johan Holm. Han 
var mäklare, skeppsredare och ägare till Ny-
köpings bruk och mekaniska verkstad.

Bruket i Horndal moderniserades för att klara 
den nya tidens krav på produktionsvolymer. 
Den relativt nya Lancashiresmedjan fördubb-
lade sin kapacitet och nya anläggningar byggdes 
i snabb takt. Vattenkraften kunde i längden inte 
räcka till för denna stora ökning av produktio-
nen men så länge tackjärnstillverkningen skedde 
borta vid Valla klarade man sig tills vidare.

Horndals järnverks AB

Den stora ”Högbokonstellationen”, Högbo Stål 
och Järn, gick i konkurs 1866, mycket bero-
ende på att den viktiga finansiären Holm, själv 
gått i konkurs strax innan. Bolaget splittrades, 
Göransson behöll Sandviken, Edsken och 
Högbo. Kleman kunde inte behålla Garpenberg 
utan sålde 1867 till bröderna Petré i Hofors vilka 
bildade bolaget Avesta–Garpenberg. En stor del 
av verksamheten i Horndal hade visserligen flyt-
tats över till det nybildade Sandvikens bruk men 
Michaeli gav inte upp. Han återtog sin del av 
ägandet i Horndals bruk. Bergendal blev bruks-
förvaltare och kom att sköta bruket i egen regi. 
Även om Michaeli kom relativt helskinnad ur 
Högboaffären kunde han inte i fortsättningen, 
själv eller med ett fåtal ägare, driva ett järn- och 
stålbruk som Horndal. Han fick därför se sig om 
efter ny finansiering. Resultatet blev att Horn-
dal, 1872, ombildades till ett aktiebolag, Horn-
dals järnverks AB. De tidigare ägarna behöll 
majoriteten med trehundra andelar mot hundra 
för de nytillkommande. 

Michaeli hade sedan tidigare fått licens för 
att använda Bessemermetoden vid Horndals 
bruk något som effektiviserade driften i allra 
högsta grad. För att höja tillverkningskapaci-
teten behövde man bygga ut anläggningarna i 
Horndal. Vattenflödena från Årängsån via sjön 
Rossen som hittills levererat vattenkraften till 
järnhanteringen på orten var alldeles för små för 
att ha tillräckligt med kraft för större tillverk-
ningsvolymer. Blickarna riktades i stället mot 
Näs som ligger nere vid en fors i den vattenrika 
Dalälven. Man beslöt att uppföra en ny masugn 
vid Näs. Den började byggas 1873 och togs i 

Exempel på järnstämplar från Horndals Järnverk 
och Näs Bruk.
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bruk 1875. Den var vida större än den masugn 
som fanns vid Valla. Man beslöt även att upp-
föra ett modernt valsverk vid Näs. Detta stod 
klart 1881. Så långt var allt väl men nu tillkom 
det här med ökande kostnader för de personal-
intensiva transporterna av råvaror och färdiga 
produkter. 

Transporter – en ödesfråga

Transportkostnaderna var en mycket viktig 
fråga för de svenska järnbruken under arton-
hundratalets sista halva. Nya masugnsproces-
ser hade möjliggjort tillverkningsvolymer som 
för de flesta hyttor och bruk närmade sig 1 000 
ton/år. I början av 1860-talet låg Valla och Hede 
över 600 ton, Dormsjö strax över 1 500 ton. 
Bara en mansålder tidigare så var det ett fåtal 
som nådde dessa volymer men för de flesta som 
Tyskbo och Rosse var 200 ton ett hägrande men 
fullt möjligt mål. Tekniskt sett kunde volymerna 
öka med modern teknik, men transporterna var 
begränsningen. På 1860-talet kunde järnvägar 
transportera det färdiga järnet från Hofors och 
Sandviken, men malm, träkol och de övriga 
brukens järn måste transporteras med häst. 
Redan kring 1820 hade man diskuterat ång- 
vagnar men utan resultat.

Forbönder var samlingsnamnet på de bönder 
och lantarbetare som under den tid på året då 
jorden inte kunde brukas transporterade bruk- 
ens produkter på kärror, slädar eller foror till 
utskeppningshamnarna för en kontant ersätt-
ning. Ofta var det de enda kontanter de fick 
under året och därför eftertraktat arbete i denna 
byteshandelns tid. Forbönderna kunde ta lågt 
betalt för sina tjänster då de ibland kombine-
rade transporten med en inköpsturné i de större 
städerna som Västerås och Gävle. Ända upp till 
1700 foror kunde komma in till Gävle en dag 
på senvintern. De mindre masugnarna gick ofta 
steget längre och sålde sitt järn direkt till städer-
nas köpmän som sedan fick betala forbönderna. 
De större hyttorna och bruken hade kontroll 
på hela kedjan ända till utskeppning, och hade 
ibland skeppsredare som delägare, exempelvis 
släkten Rettig i Hede hytta. De största bruken 
som vid slutet av denna epok även kom att inne-
fatta Horndals bruk hade egna kontor vid de 
större hamnarnas järnvågar där järnet vägdes, 
skattskrevs, kvalitetskontrollerades och lagrades 
tills det lastades ombord på fartyg.

Inhyrda kuskar brukades också i stor 
utsträckning att köra brukens hästar och slädar 
i dess närområde. De rekryterades ofta bland 
rotesoldater eller diversearbetare. Att hantera 
häst under denna tid var lika självklart som att 
köra bil idag. Dessa kuskar färdades inte mer 
än en dagsresa från hemorten. Transporterna 
hade mest till uppgift att förse bruken med trä-
kol och kalk till masugnarna, vilket ofta köptes 
lokalt.

En stor förändring av kraven på transporter 
märktes under mitten av 1800-talet då bergs-
männens säsongsdrivna hyttor mer och mer 
övergick till drift året runt. Malmtransporterna 
kunde fortfarande hjälpligt hanteras då malmen 
kunde lagras under lång tid både som råmalm 
eller anrikad. Men de andra komponenterna som 
träkol och kalk krävde speciell förvaring. Träkol 
som förvarats torrt kunde självantända och om 
det blev fuktigt så var det, frånsett sämre vär-
meutveckling, rent av farligt att tillföra masug-
nen då en häftig ångutveckling kunde spränga 
hela hyttkransen. Kalken som användes för att 
ge lättsmält slagg var inget problem, men bränd 
kalk som ibland användes för att göra byggsten 
av slaggen, krävde torr förvaring.

Transportapparaten knäade under den stora 
ökningen vilket ledde till att utsocknes folk 
började söka sig till trakten, lockade av de höga 
dagslönerna som bruket och hyttorna blev 
tvungna att betala.

Järnvägen ger nya 
förutsättningar

När tekniken med järnväg började utvecklats 
under 1840- och 1850-talen, och alltmer började 
förekomma i Sverige, såg många bruksledningar 
järnvägen som en lösning på transportpro- 
blemen. Kanaler hade tidigare förbättrat trans- 
porterna för andra bruk. Till exempel Ströms-
holms kanal som skapade helt nya förutsätt-
ningar för sin bygd. Med järnvägens utveckling 
gick kanalepoken mot sitt slut. 

För Horndals bruk var sjöfart inte något alter-
nativ annat än om hela verksamheten skulle 
flyttas till Näs och där använda sig av Dalälven. 
En järnvägsförbindelse var det enda framtida 
alternativet annars skulle man snart bli utkon-
kurrerade. 
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Norra stambanan Stockholm–Uppsala–
Horndal–Storvik

Från början fanns det många olika förslag om 
var norra stambanan skulle korsa Dalälven, 
även om de inte var detaljplanerade. I Nils 
Ericsons betänkande 1856 angående Statens 
järnvägsbyggnader föreslog han att stambanan 
från Sala skulle dras till en föreningsstation 

vid Brovallen, korsa älven vid Näs och dras 
längs Rossens östra sida till Storvik. I en senare 
utgåva, 1871, har det på kartan ritats in en 
tänkt sidobana från Näs till Garpenberg. Her-
man Sandeberg gav ut broschyrer där han 1863 
hävdade att SJ borde planera en bana Upp-
sala–Sala–Falun och att lokala intressen skulle 
bygga från Västerås till Brovallen, korsa älven 
vid Brunnbäck och fortsätta förbi Garpenberg 

Ursprungskartan är från 1871, färglagd och bearbetad av Rolf Sten. Observera att den inte är skalenlig. Kartan 
visar de förslag till sträckningar som diskuterades och vilka som kom att byggas. De streckade grå linjerna är förslag 
rörande Statens Järnvägar (SJ) och heldragna grå linjer är privatbaneförslag. Den röda linjen visar den sträckning 
på Norra stambanan (SJ) som blev byggd. Brun linje visar Gruvgården–Fors Järnväg (GFJ) och den gula visar 
Byvalla–Långshyttans Järnväg (BLJ). Den gröna och grön-lila linjen visar sträckningen på Näs–Morshyttans
Järnväg (NMJ). Den lila och grön-lila linjen visar sträckningen på Näs–Horndals Järnväg (NsHJ). Den grön-lila 
delen är den del av järnvägen som byggdes om från smalspår till normalspår.

De gröna prickarna med vidhängande siffra anger följande orter:
1. Morshyttan, 2. Västanhede, 3. Bredgrind, 4. Lövsvedsgruvan (linbana mellan gruvan och Näs), 
5. Garpenberg, 6. Gruvgården, 7. Bispberg samt 8. Krylbo.
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till Hofors. Redan 1864 föreslog han i stället 
att man skulle korsa älven norr om Avesta vid 
Stensbo och via Garpenberg ansluta i Storvik. 
SJ:s årsberättelser visar 1872 en föreslagen bana 
Sala–Avesta, 1873 kompletterad med den före-
slagna banan Krylbo–Storvik.

Enligt Nils Ericsons järnvägsplan, 1856 och 
1871, skulle stambanan passera Näs och gå 
vidare upp genom By socken förbi Horndals 
bruk. Om detta förverkligades skulle det utan 
kostnad för bolaget ge en järnvägsförbindelse 
mellan Horndal och Näs. Ägarna till Horndals 
järnverks AB förstod snart att politiska krafter 
börjat verka. Mycket riktigt, 1872 togs beslutet 
att stambanan istället skulle dras via Krylbo–
området. Bakom detta beslut fanns en kraftig 
lobbingverksamhet från riksdagsmannen Jan 
Andersson i Jönvik. Trots beslutet att stam- 
banan inte skulle passera Näs fullföljde bolaget 
sina planer på uppförande av masugn och vals- 
verk i Näs. Behovet av vattenkraft var helt avgö-
rande för beslutet. Transportfrågan fick man nu 
lösa i egen regi. Brukspatronen F Bergendal på 
Horndals bruk uppdrog till dåvarande trafik- 
chefen vid Uppsala–Gävle Järnväg, ingenjören J 
A Söderlind, att utreda hur Näs Bruks transport-
behov skulle kunna lösas.

Förslag till järnvägsförbindelse 
med Näs

Näs–Garpenberg–Bispberg

Från Näs ville man gärna ha en anknytning till 
Bispbergs utmärkta svartmalm i kombination 
med de övriga gruvor man redan ägde. Ett för-
slag var en bana från Näs via Dalälvens norra 
strand och låglandet kring Nyänget fram till 
Fors nära en plats där dagens stationsområde 
ligger. Vidare till Garpenberg där sträckningen 
inte helt kom att bestämmas men till största 
delen torde följa den sträckning som, den 1905 
anlagda Gruvgården–Fors järnväg, kom att följa. 
Väl uppe i Garpenberg avsåg man att dra järn-
vägen förbi Ryllshyttan ner till Dalälven för 
att på dess västra strand komma till Bispberg. 
Det var ett mycket ambitiöst förslag som om 
det hade förverkligats troligen även gett Horn-
dal en strålande transportmöjlighet. De höga 
kostnaderna gjorde att man tvekade, och pro-
jektet kom aldrig till utförande.

Näs–Morshyttan–Garpenberg–Bispberg

Ett av skälen till att Morshyttan kom att bli en 
intressant plats var den goda terrängen vidare 
mot Garpenberg längs nordvästra stranden av 
sjön Åsgarn. Den vidare sträckningen skulle vara 
identisk med planerna som det ovan nämnda 
projektet till Bispberg. En förlängning ner till de 
mindre gruvorna Sjögruvan och schakten kring 
Kärrfallet vid Bäsinge fanns även med i planen. 

Det här förslaget kom till viss del att förverk-
ligas då Ingenjör Söderlind kom att förorda 
sträckan Näs–Morshyttan i stället för sträck-
ningen över Fors. Den planerade fortsättningen 
norr om Morshyttan blev i viss mån förbe-
redd genom köp av mark och vattenrätter. Via 
Överbo–Dammsjön tänkte man ta sig ner till 
Åsgarn via Dammbacksgruvan vilken fortfa-
rande ansågs brytvärd men framför allt ville man 
ha kontroll av dammen där. Fortsättningen till 
Garpenberg skulle sedan ha samma sträckning 
som den senare byggda normalspåriga banan 
Fors–Gruvgården. Sista delen mot Bispberg ver-
kar ha mest existerat på diskussionsnivå varför 
konkreta banstakningar eller markuppköp inte 
kan påvisas. Intresset för den här sträckan sval-
nade då Södra Dalarnas Järnväg öppnades 1880 
och då även med ett bispår till gruvan. Avesta–
Garpenberg gick i konkurs 1879 så förlängning 
dit var inte längre aktuell. 

Trafikchefen vid Uppsala–Gävle 
Järnväg, J A Söderlind.
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Näs–Morshyttans Järnväg, 
NMJ

En berättigad fråga är vad herrarna på Horndal 
tänkte på när de valde Morshyttan som en av 
ändpunkterna för sin bana, eftersom det huvud-
sakliga syftet med banan var transporter mellan 
Horndals bruk och den nyuppförda masugnen 
i Näs. Det skulle ju innebära en omfattande 
omlastningsverksamhet vid Morshyttans  station 
mellan den smalspåriga och normal spåriga järn-
vägen.

Ett av skälen till att man valde Morshyttan 
som anslutning till stambanan var ekono-
miska. Stäckningen väster om åsen från Hede 
till Morshyttan var kortare, närmare till bra 
grustag samt billigare markanskaffning. Banan 
skulle dessutom gå genom mer befolkade 
trakter och kunde då ge inkomster även från 
persontrafik. Man hade för tillfället lämnat 
tankarna på att dra järnvägen direkt till bruket 
i Horndal. Det fanns även fler skäl till att dra 
banan till Morshyttan. Platsen hade använts 
som rostplats. Innan järnvägens tid transpor-
terades råvaror och malm av hästforor, huvud-
sakligen under vintertiden då mark och isar bar. 

Malmen togs ofta från flera olika gruvor men 
malm består mest av gråberg och föroreningar 
och det ville man inte belasta hästarna med i 
onödan. För att skicka malm längre sträckor 
ville man därför ha upp malmhalten så högt 
som möjligt vilket skedde genom rostning 
som gjorde den lättare att krossa och sortera 
och dessutom avlägsnade svavelhalten. Mors-
hyttan var en sådan gemensam rostplats där 
bergsmännen i By socken men även kringlig-
gande socknar arbetade gemensamt med detta. 
Kostnaderna för omlastning av den färdiga 
produkten var bara en liten del av den totala 
kostnaden. Dessutom gick inte all göt från Näs 
till just Horndal utan även en del andra bruk 
längre bort. Morshyttan kom även att fungera 
som lager för uttransport av järn. Som mest 
var det över tvåhundra personer som hade sin 
utkomst där. Dessa faktorer, en existerande 
rostplats intill stambanan och möjligheten till 
en förlängning till Garpenberg påverkade valet 
av Morshyttan som ena ändstationen för Näs–
Morshyttans Järnväg.

Hyttan och finvalsverket i Näs omkring 1922. Foto: Samling Staffan Granath.
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Järnvägsbolaget bildas och koncession 
söks

Bruksledningen var snabbt ute och sökte efter 
personer som ville teckna aktier i det plane-
rade järnvägsbolaget. På en kort tid anmälde sig 
så många aktietecknare att ett bolag för banan 
kunde bildas. Även om alla hade möjlighet att 
köpa aktier i det blivande järnvägsbolaget så 
visade det sig att så gott som ingen av socknens 
jordbrukare och bergsmän kom att göra det. Som 
väntat var det borgare från större städer och kapi-
talstarka bruksägare som köpte andelarna. Någon 
lokalt ägd bana blev det aldrig men märkligt nog 
så resulterade det i anmärkningsvärt lite protester 
bland markägare och presumtiva kunder.

Den 27 september 1873 hölls Näs–Morshyt-
tans Järnvägsaktiebolags, NMJ, konstituerande 
stämma. Aktiekapitalet uppgick till 200 000 kr. 
Redan vid stämman var man på det klara med 
att bolaget utöver aktiekapitalet skulle behöva ta 
upp lån för att kunna färdigställa järnvägen vilket 
dock ingen motsatte sig. Stämman utsåg följande 
personer till bolagets första styrelse: Bankdi-
rektör Albin Norman, Domänintendent Olov 
Tham samt Grosshandlare Joseph Michaeli. Den 
sistnämnde blev även bolagets första ordförande. 
Joseph Michaeli var aktiv inom bruket och man 
såg i honom en man som var van med styrelse-
arbete och med stor erfarenhet av fungerande 
transporter för att få en ekonomisk drift.

Den sista vars blåsbälgars frustande upphörde 
och hyttan nedblåstes var Hede Masugn nere 
vid Årängsån som 1882 för alltid tystnade. Den 
hade egentligen spelat ut sin roll vid den stora 
bruksdöden 1878–1879. 1850 var den nästan 
lika stor som hyttan i Valla, men Michaeli hade 
under 1870-talet tagit över andelar från skepps-
redare Rettig och främst använt den till olika 
experiment i mindre skala innan dessa infördes 
på Horndals bruk. Hans intresse i masugnen 
fick däremot till följd att ett stickspår kom att 
dras fram till en närbelägen lastplats och grus-
grop.

Ansökan om koncession och banbygget 
börjar

Kort före bolagets konstituerande söktes konces-
sion för en 12 kilometer lång bana med spårvidd 
tre Svenska fot, 891 mm. Redan under 1873, 
innan man hade fått koncession, påbörjades 

förberedande arbeten på olika platser längs den 
blivande linjen och nu var det många saker som 
alla måste falla på plats: Samma år påbörjades 
arbetet med den nya hyttan i Näs och den plane-
rades vara klar under 1875. Det betydde att järn-
vägen också måste hinna bli klar, senast under 
1876, så att transporterna till och från hyttan 
skulle fungera. Ytterligare en faktor hade avgö-
rande betydelse. Norra stambanan till Morshyt-
tan och Horndal måste också bli klar för att 
hela transportsystemet skulle fungera. Statens 
Järnvägsbyggnader hade planerat att delsträckan 
Krylbo–Storvik skulle bli klar under 1875.

3 juli 1874 beviljades koncession och nu tog 
banbyggandet fart. Byggnadsarbetet, som led-
des av ingenjören C Charpentier, bedrevs med 
full kraft och det gällde att snabbt bli klar med 
terrasseringen. Terrassering betyder att man 
egentligen bygger en ”väg” och när den är klar 
lägger man dit den så kallade överbyggnaden. 
Denna består av slipers, och räls som läggs ut 
på ”vägen”. Rälsen skruvas ihop och spikas 
fast på sliprarna. Därefter påbörjas grusning 
varefter sliprar och räls lyfts och stoppas så 
att ”järnvägen” blir rak och jämn. Under 1875 
blev terrasseringen i stort sett färdig. Den 6 juni 
1875 startade den allmänna trafiken på norra 
stambanan mellan Krylbo och Storvik och då 
även till Morshyttan och Horndal. Bland de 
första vagnslasterna som kom på Statens Järn- 
vägar, SJ, till Morshyttan fanns räls, godsvagnar 
och ett ånglok adresserat till Näs–Morshyttans 
Järnvägsaktiebolag. Nu hade man fått det som 
behövdes för att göra NMJ klar. Godsvagnarna 
var öppna vagnar avsedda för transporter av räls 
och grus. Loket som var tillverkat av Nydqvist 
& Holm, NOHAB, i Trollhättan hade nummer 
1 och namnet ”Näs”. Nu, kunde rälsläggningen 
kunde börja!

Under sensommaren 1875 kom rallarna som 
skulle lägga rälsen på plats och justera hela över-
byggnaden. Rälsen var av en klen modell, 11,5 
kilo per meter och tillverkad av valsat smides-
järn. Sliprar och räls var snart utlagda men grus-
ningen drog ut på tiden då det begärliga gruset 
fanns i åsen och som på närmaste stället låg 
cirka 250 meter från banan och i andra fall ännu 
längre bort. Representanter från Väg- och Vatten- 
byggnadsstyrelsen kom på besök under hösten 
och av deras rapport framgick bland annat att 
banvallen var terrasserad hela sträckan och till 
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Näs omkring 1890. Från vänster syns stationshuset, ett tåg bestående av ångloket ”Näs”, tre öppna gods-
vagnar, en täckt vagn samt två personvagnar, och hyttan med rostugnen. Foto: Samling Staffan Granath.

hälften av sin längd skenlagd, arbetet skulle 
ha varit färdigt 1 januari 1876. Man insåg nu 
att man inte skulle hinna i tid och begärde ”i 
underdånighet” att få senarelägga tidpunkten för 
banans färdigställande till i september.

För passagen av bäckar och vattendrag bygg-
des stensatta trummor utom över ett vattendrag 
drygt 2 kilometer från Morshyttan. Där byggdes 
banans enda bro. Det var en träbro som några år 
senare, 1885, byttes till en järnbro.

NMJ öppnas för allmän trafik

Under sensommaren 1876 var järnvägen i stort 
sett klar och man begärde hos Väg- och Vatten- 
byggnadsstyrelsen att få öppna järnvägen för 
allmän gods- och persontrafik. Besiktning 
skedde i augusti och man fick tillstånd att starta 
trafiken från den 25 september, ”ehuru järnväg- 
en med vad därtill hörer icke var fullständigt 
fullbordad”. 1 oktober startade invigningståget 
med tankloket ”Näs” som dragare från Mors-
hyttans station. Man tillryggalade den 12 kilo-
meter långa sträckan ner till Näs och därmed 
var banan invigd. Förutom ägarna och lokala 
ämbetsmän fanns inga prominenta gäster annat 
än landshövding Johan Gustav De Maré. Lok- 
förare var J. Jansson som med sina 45 år var 
äldst bland personalen, kanske i sig inte så 
imponerande eftersom det bara var två lokfö-
rare på banan vid denna tid. Den andra, den 
knappt trettioårige Jonas Erik Jonsson som 

med tiden fick hederstiteln ”förar Jansson” 
hade inte något lok än. Han var med på denna 
resa men då som eldare, ett faktum som kom-
mer att röra till det 45 år senare men det kom-
mer vi till då.

I Svensk järnvägsstatistik beskrevs den nya 
banan på följande sätt: ”Vid stationen Morshyt-
tan å Norra stambanan, 1.6 mil ofvanför Krylbo, 
utgår i sydöstlig riktning en smalspårig sidogren 
till Näs masugn vid Dalelfven. Från Morshyttan 
räknadt förekomma stationerna Vestanhede (0,4 
mil), Bredgrind 0,8 mil) och Näs (1,1 mil). Jern-
vägens benämning är Näs–Morshyttan.” Efter 
invigningen kunde man konstatera att järnvägen 
inklusive rullande materiel hade kostat 318 000 
kr. För att täcka dessa kostnader hade man, för-
utom aktiekapitalet på 200 000, tagit ett obliga-
tionslån på 150 000 samt ett reverslån på 10 000 
kr. NMJ:s förste trafikchef blev bruksförvaltare 
A F Nilsson.

Vad fick man för pengarna?

För dessa 318 000 kronorna fick man en 12 kilo-
meter lång smalspårig järnväg med spårvidd 891 
mm, räls av valsat järn som vägde 11,5 kilo per 
meter, minsta kurvradie 207 meter, största lut-
ning 16,5 ‰ samt en största tillåtna hastighet på 
30 km/t. Den klena 11,5 kg:s järnrälsen visade 
sig snart vara för svag och slets hårt varför den 
under åren 1896–1904 ersattes av stålräls med en 
vikt på 17,5 kg/m.
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Stationer och hållplatser hade anlagts på föl-
jande platser:
Morshyttan station ägdes av Statens Järnvägar, 
SJ, och NMJ hade ett avtal med SJ där man var 
med och årligen betalade för drift- och under-
håll av stationen.
Västanhede, hållplats, 4 kilometer från Mors-
hyttan. Station från 1907.
Bredgrind 10 kilometer från Morshyttan.

Näs 12 kilometer från Morshyttan. Från sta-
tionen utgick en mängd stickspår till olika 
platser inom bruksområdet. Här uppfördes 
ett lokstall med plats för 2 lok samt en lok- 
och vagnverkstad för underhåll av den rull-
lande materielen. Verkstaden var gemensam 
med bruksverksamheten. I Näs anlades även 
en 4,6 meters vändskiva och en 15 tons vagn-
våg.

Morshyttan 1893. Från vänster syns godsmagasinet. Ett NMJ blandat tåg bestående av ett backgående 
ånglok ”Näs” eller ”Horndal”. Vagnarna till höger är SJ-vagnar. Den runda vita tavlan mellan buffertarna 
på den högra vagnen indikerar att det är sista vagnen i ett tåg. Stationshuset syns längst till höger. Foto: 
Samling Staffan Granath.

Näs station 1911. Det nybyggda godsmagasinet syns borta till höger. Foto: Samling Staffan Granath.
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Lok och vagnar på smalspåret

Vid trafikstarten hade man ett lok, en per-
sonvagn, en täckt vagn och tjugo små öppna 
lådvagnar, de senare för malm eller tackjärn. 
Godsvagnarna var tillverkade i egen regi med 
hjul och axlar från Arboga Mekaniska Verkstad. 
Väg- och Vatteninspektörerna påpekade att 
man bör ha minst två lok och två personvagn- 
ar för att man ska kunna ta in ett fordon för 
reparation eller revision utan att behöva stänga 
trafiken. 

Lok nr 2 ”Horndal” levererades 1882 och var 
i samma utförande som nr 1 ”Näs”. Personvagn 
nummer 1 levererades 1875 och nr 2 levererades 
1883. Båda vagnarna var tillverkade av Atlas i 
Södertälje och uppges ha varit gröna. Vagnarna 
hade ingångsdörrar längs sidorna.

1890 köptes från Atlas en ny tredje klass per-
sonvagn, försedd med plattformar och ingång 
via gaveldörrar.

1910 tillverkades i egen regi en resgodsvagn med 
postfack. Hjul och axlar köptes från Surahammar.

Öppna godsvagnar köptes eller byggdes i egen 
regi så att man 1889 hade 1 täckt, 25 lådvagnar 
och 3 plankvagnar med stolpar.

1907 hyrdes 15 godsvagnar från AB Järnvägs-
materiel. Dessa vagnar köptes 1915. 

Antalet godsvagnar ökade efterhand för att 
1913 uppgå till 47 stycken.

1909 köptes ett modernt lok som fick inven-
tarienumret 3 fast på lokets namnskylt stod det 
”Näs II”. 1914 köptes ännu ett nytt lok som fick 
namnet ”Horndal II”. 

Samtliga lok vid NMJ köptes från Nydqvist & 
Holm, NOHAB, i Trollhättan.

Verkstaden i Näs 1907. Verkstaden var gemensam för bruket och järnvägen. En öppen gods-
vagn håller på att rullas in för reparation. Till höger syns NMJ ånglok nummer 1 ”Näs” med 
en av järnvägens personvagnar. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Leveransfoto på lok nummer 2 ”Horndal”. Tillverkat av Nohab 1881. 
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

Ånglok

Nr Namn Tillv/-nr -år Axf Anm
1 Näs  Nohab 58 1875 C1 Skrotat 1910.
2  Horndal  Nohab 149 1881 C1 Skrotat 1922.
3  Näs II Nohab 933 1909 1C 1922 till Östra Värends Järnväg, ÖVJ 3
     1936 till Växjö–Åseda–Hultsfreds Järnväg, VÅHJ 13
     1941 SJ 3009 S4p. Slopat 1953, skrotat 1955.
4  Horndal II Nohab 1049 1914 1C 1922 till Östra Värends Järnväg, ÖVJ 4
     1936 till Växjö–Åseda–Hultsfreds Järnväg, VÅHJ 14
     1941 SJ 3010 S4p. Slopat 1953, skrotat 1956.
Nohab = Nydqvist & Holm, Trollhättan.

Vagnar för persontrafiken

1 BC 1875 Atlas.
1 BC 1883 Atlas.
1 C 1890 Atlas.
1 F, med postfack, 1910. Tillverkad i egen regi.

Godsvagnar

20 st G tillverkade i Näs 1875.
11 st G tillverkade i Näs 1884.
5 st vagnar tillverkade av Hessleholms Verkstäder 1906.
5 st NN tillverkade 1907 av Landskrona Mekaniska Verkstad. 
5 st N tillverkade 1911 Jädraås Mekaniska Verkstad.
15 st vagnar hyrdes 1907 från AB Järnvägsmateriel. Vagnarna köptes 1915.
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Före detta Näs–Morshyttans Järnvägs resgodsvagn, här som Växjö–Åseda–
Hultsfreds Järnvägs, VÅHJ F 310. Foto: Sven Nygren – Nybergska samlingen, 
Sveriges Järnvägsmuseum.

Före detta Näs–Morshyttans Järnvägs lok nummer 4, här som Växjö–Åseda–
Hultsfreds Järnvägs, VÅHJ 14. Foto: Sven Nygren – Nybergska samlingen, 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Även i Horndal blev det järnväg

Vi lämnar NMJ för en stund och vänder oss mot 
Horndal.

Den nya tiden nådde Horndal den 12 augusti 
1875 då norra stambanan mellan Krylbo och 
Storvik invigdes. Pompa och ståt! Kungen 
själv kom i sitt tåg och för första gången fick 
ortsborna se en konung i verkligheten vilket 
naturligtvis lockade lika mycket som den nya 
järnvägen. Både kungar och medlemmar ur 
kungafamiljen hade varit på orten tidigare, men 
då var det mest fråga om besök hos brukspatro-
ner och inbjudningar till jakt. Nu stod Kung 
Oscar II alldeles livs levande framför åskådarna 
som fick se ortens representanter välkomna 
invigningståget och dess prominenta resenärer! 
Några av ortens flickor kom fram med buketter 
till kungaparet men även flickorna var klädda 
delvis i svart. Några minuters tal av brukspatron 
C.J. Kastman från Hede bruk, hyllningar och 
välgångsönskningar och besvarande från hans 
majestät som välvilligt vinkade till folket från 
sin kungavagn. Så började loket pusta och blåsa 
ånga över församlingen innan det i ett rökmoln 
försvann ur synhåll på sin väg mot Storvik. När 
sorlet tystnat och folket gått hem till sig så var 
det bara att plocka ihop talarpodier, banderol-

ler och strax skulle det vardagliga dunket från 
hammarsmedjor och masugnarnas frustande 
åter höras.

Den här dagen var inte till för glädje och jubel 
eftersom dagens egentliga huvudperson bruks-
förvaltare Filip Bergendal, den välkände, god-
hjärtade och välgörande värmlänningen, inte 
var på plats. Bergendal hade kämpat hårt för att 
få norra stambanan dragen förbi Horndal och 
till och med satt sina intressen uppe i Garpen-
berg tillbaka genom att till slut erbjuda Statens 
Järnvägar så gott som gratis grus från brukets 
sandtag. Otaliga middagar och banketter hade 
han stått för, eller bevistat i sin vilja att få det 
dyrbara stålbandet förbi sin hemort. Alldeles 
utmattad och överspänd av den stora dag som 
skulle följa hade han kvällen innan inte lyckats 
komma till ro, hans huvud ville nog inte sluta 
arbeta med tacktal och funderingar över hur allt 
skulle klaffa. Till slut tog han sömntabletter för 
att få ro men förmanade noga sina trotjänare att 
göra allt för att ruska liv i honom följande mor-
gon. Filip August Bergendal hade slutat sin livs-
bana vid 52 års ålder när han gick bort i  sömnen 
natten mellan den 11 och 12 augusti. De som 
ville utnyttja den nya möjligheten att åka tåg 
fick vänta till 6 september då den allmänna tra-
fiken tog sin början.

SJ-stationen i Horndal omkring 1900. Horndals bruks ånglok ”Dalarne” med en vagn lastad med smältstycken. 
Kanske vagnen ska vidare med SJ godståg till Morshyttan där godset lastas om till NMJ för vidare transport till 
finvalsverket i Näs? Foto: Samling Staffan Granat.
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Horndals bruks första ånglok ”Dalarne” tillverkat 1886 av NOHAB. Bilden visar loket med 
personal omkring 1900. Foto: Samling Staffan Granath.

Horndals bruk och samhälle hade fått en ny 
järnväg och en väg ut i världen, men man var 
en central person fattigare i och med Bergen-
dals bortgång. En driftig och handlingskraftig 
ledare som hade folkets aktning saknades nu 
i Horndals bruk och det skulle snart märkas, 
inte minst för järnvägen ner till Näs som snart 
skulle vara färdig. Efter hans frånfälle får vi 
nog anse Horndals järnverks kurs mot framti-
den som minst sagt slingrande och ekonomiska 
problem skulle bli en del av vardagen ända till 
slutet dryga seklet senare. Kanske började Horn-
dals järnverks avveckling med hans frånfälle. 
Det blev en utdragen avveckling som kom att 
pågå 104 år tills det sista ämnet valsades ut 1979 
och avslutade mer än sex sekels järnhantering på 
denna plats.

Redan innan SJ öppnat trafiken till Horndal 
insåg man att spåranslutning mellan bruket och 
SJ-stationen Horndal behövdes. I styrelsens 
protokollsbok för 1875 står: ”...beslöts anlägga 
en järnväg för hästdrift från bolagets jernverk 
till statens järnvägsstation vid Horndal, en 
sträcka på 3 500–4 000 fot och förse denna med 
begagnade räler från statens eller annan järn-
väg”. Bolaget begärde hos SJ att få ansluta sitt 
spår till Horndals station. SJ meddelade 1876 

tillstånd att sammanknyta en av Horndals järn-
verks AB anlagd hästbana mellan bruket och 
stationen med det södra stickspåret vid statio-
nen. Banan slutbesiktigades 16 augusti 1877. Ett 
normalspårigt internt nät byggdes till de olika 
enheterna inom bruket. Ett spår fortsatte vidare 
till det av Horndals bruk anlagda sågverket vid 
sjön Rossen, strax norr om SJ-stationen. Kost-
naden för brukets normalspåriga nät uppgick 
till 20 000 kr.

Växlingen av vagnar inom bruket samt till 
och från SJ-stationen till och från bruket sköttes 
från början i egen regi. Enligt en ögonvittnes-
skildring från ”Oxabanan i Horndal” i Fagerstas 
personaltidning år 1949 var det ett par oxar som 
skötte transporterna. Banan lutade upp mot 
stationen så oxarna drog då; i andra riktningen 
rullade vagnarna av egen kraft vilket orsakade 
en hel del olyckshändelser när bromsarna falle-
rade av olika anledningar.

Efter några år hade växlingen blivit så omfat-
tande att oxarna inte längre räckte till. Av bland 
annat denna anledning levererades 1886 brukets 
första egna ånglok från tillverkaren Nydqvist 
& Holm, NOHAB, i Trollhättan. Loket hade 
namnet ”Dalarne” och var ett tvåaxligt så kallat 
tanklok.
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På NMJ tar vardagen sin början

Bara några dagar efter att firandet av bolagets 
och även socknens nya bana mellan Morshyt-
tan och Näs klingat ut tar sig rutinen in bland 
dem som skall sköta denna investering. Den grå 
vardagen börjar, en vardag som kommer att pågå 
i närmare 45 år på NMJ. Förste trafikchef blev 
August Nilsson som även var förvaltare för Näs 
bruk. Han hade denna post till 1894 då Filip 
Bergendals son, med samma namn men med 
tillägget ”den yngre”, tillträdde. Den siste trafik-
chefen för NMJ blev Fredrik Bergergren som till- 
trädde 1903. Gemensamt för alla trafikcheferna 
var att dessa även hade befattningen som bruks-
förvaltare.

Personalen bestod av 2 lokförare samt 3 eldare, 
12 reparatörer och lokputsare samt 5 personer 
som skötte persontrafiken. Banavdelningen styr-
des av banmästare Nilsson. Till sin hjälp hade 
han 9 fast anställda. Vid behov kunde beman-
ningen tillfälligt ökas av anställda från bruket 
eller inhyrda. Några särskilda banvaktsstugor 
fanns inte. De anställda bodde huvudsakligen 

Trafikchef August Nilsson. Trafikchef Fredrik Bergergren.

Trafikchef Filip Bergendal.

Banmästare Nilsson.

i bolagets personalbostäder i Näs förutom de 
som var placerade på de två stationer NMJ ägde, 
Bredgrind och Näs. SJ-stationen i Morshyttan 
hade visserligen till viss del bekostats av NMJ 
men personalen tillhörde Statens Järnvägar. I 
Morshyttan fanns en mindre kontorsbyggnad 
för administration av frakter och inköp av malm 
fram till 1904 då alla fortransporter upphörde. 
Omlastningspersonalen i Morshyttan bodde i 
egna gårdar eller fick ordna logi i egen regi.

Tidtabell för Näs–
Morshyttans Järnväg 
gällande från 15 maj 
1880.
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Och åren går

För folket i By socken utvecklades Morshyt-
tans stationssamhälle till en liten metropol och 
porten mot omvärlden Den lilla kaffestugan 
som fanns från början till omlastarnas och pas-
sagerarnas trivsel växte sig större och var vid 
sekelskiftet närmast en mindre restaurant. Även 
stationsområdet växte och stationshuset fick 
en extra våning samt tillkom det några mindre 
godsmagasin. Längs linjen, i höjd med Hede 
hytta, anlades 1879 ett 900 meter långt sidospår 
till ett grustag och en lastkaj.

Vid Västanhede hållplats uppfördes tidigt ett 
slags vagnsmagasin som bestod i att tomma vagn- 
ar sköts upp för en mindre spårbelagd kulle, och 
vid behov kunde vagnar av sin egen tyngd rullas 
fram om tåget behövde fler vagnar. ”Väntplatsen” 
var ett namn som också användes då detta både 
var uppställningsplats och senare mötespunkt 
för tågen. Permanent bemanning kom först 1907 
i samband med stationshusets tillkomst och sido-
spårens anläggande. I och med detta upphöjdes 
hållplatsen till station. Vid Näs station hade ett 
lokstall uppförts i en intressant korsvirkesstil som 
saknar motstycke i området och närmast påmin-
ner om en Skånelänga. Byggnaden finns kvar. 

NMJ reparerade och underhöll den rullande 
materielen i egen regi. Dessa arbeten skedde i den 
med bruket gemensamma verkstaden. Telegraf 
eller telefonledning mellan de olika stationerna 
fanns inte från början. Det behövdes inte så länge 
man endast körde med bara ett tåg ute på linjen 
mellan Näs och Morshyttan. 1881 anlades en 
telefonlinje till vilken alla stationer anslöts. Nu 
blev det också möjligt att ha flera tåg ute på linjen 
samtidigt. 1916 utrustades personvagnarna med 
AGA-belysning. Innan var det stearinljus som 
stod för belysningen. 1916 tog man i bruk en, 
på verkstaden i Näs byggd, motorvagn för 8 per-
soner samt förare. Den drevs av en Pentamotor 
och var tänkt att användas i persontrafik under 
lågtrafik. Tidningen Dalpilen uppmärksammade 
detta 25 juli med en litet notis. Om den verkligen 
kom till användning i persontrafik är inte känt. 
Att den användes internt är bekräftat.

Bredgrinds station cirka 1912. Ånglok nummer 3 ”Näs No 2” med blandat tåg har stannat för att växla till en 
lastad godsvagn. De uniformerade vid stationshuset är från vänster stationsföreståndare Gustaf Berg och ban-
mästare Nilsson. Från 1 januari 1922 bytte stationen namn till By kyrkby. Foto: Samling Staffan Granath.

Notis i tidningen Dalpilen 25 juli 1916.
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Visionen blir verklighet

Transportbehovet till och från Näs bruk ökade 
hela tiden och de volymer som NMJ kunde lasta 
på de små vagnarna var nu ohjälpligt passerade, 
trots att man efterhand inköpte fler vagnar. Det 
var många tons överlast som knäckte en och 
annan vagn.

På uppdrag av Konsul Knut Bohman, då 
verkställande direktör i bolaget, undersöktes 
1916 en järnvägssträckning från Västanhede till 
Horndals bruk, smalspårig eller normalspårig. 
Då han presenterade undersökningen hade den 
utökats till att föreslå byggandet av en normal-
spårig direktförbindelse Horndals bruk–Västan-
hede–Näs. Bohman hade 1904 fått ta företagets 
roder i den ekonomiska turbulens som orsakats 
av de stora arbetena med vattenkraftverket i 
Näs och alla nya maskiner och ugnar som upp-
förts i Horndal. Man hade investerat i nya vals- 
maskiner och den Bessemerugn som tidigare 
gett goda resultat hade ersatts av den effektivare 
och mera lätthanterliga Martinmetoden som 
också kunde smälta järnskrot.

Näs station 1910. Ånglok 3 ”Näs No 2” har just anlänt med blandat tåg från Morshyttan. Observera bromsaren 
som sitter på vagnen närmast loket. Lasten består av smältstycken som ska vidareförädlas i Näs finvalsverk. 
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Konsul Knut Bohman.

Det här utvecklingsarbetet var i stort sett klart 
1896 och när valsverken nu kunde drivas med 
elektricitet producerad från eget kraftverk fick 
man en starkt ökad produktionskapacitet. Nu 
kan man skönja slutet för smalspårsbanan, den 
skulle inte klara av att transportera de förvän-
tade godsmängderna. Dessutom ökade kostna-
derna kraftigt för omlastning i Morshyttan.
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Horndals valsverk 1912. Foto: Jernkontoret.

Början av 1900-talet blev svåra år ur ekonomisk 
synvinkel. Historien kom dock att spela bolaget i 
händerna. Ett stålverk under 1910-talet var något 
helt annat än vad herrar Michaeli och Bergendal 
på sin tid ansåg vara ett stort bruk. Nu gällde det 
ugnar med kapacitet på många ton och valsverk 
som kunde klara flera ton tunga ämnen, förr var 
inte ämnena större än vad en stark valsare för-
mådde hantera vilket i sig inte var lite. Så hände 
det som inte fick hända i det sköra politiska kli-
mat som rådde under denna tid i Europa. En 
tronarvinge faller 1914 för en lönnmördares kula. 
Första världskriget bröt ut i full kraft och de krig-
förande makterna började en upprustning. För 
att göra vapen måste man ha stål och om det var 
något som Horndals järnverk kunde producera 
var det denna vara. Med andra ord så förbyttes 
situationen från minst sagt dyster till att gå en 
enastående framtid till mötes, kunderna form-
ligen krävde att få köpa det utmärkta stålet som 
bruket producerade och priset var det minsta 
problemet! Nu skulle bolaget räddas och till och 
med blomstra. Produktionen gick upp i högvarv 
vilket pressade både maskiner och människor till 
det yttersta. Inte ens det räckte. Man måste helt 
enkelt utöka produktionsapparaten ytterligare 
och bestämde sig för att utöka med ytterligare en 

Martinugn. Den beräknades ge en produktion på 
29 ton per smälta. Detta var mängder som både 
var till glädje och sorg. Glädje var det kanske hos 
bruksledningen men för de som skulle hantera 
den ökande mängden götämnen höll sig nog för 
skratt! NMJ kunde säkerligen transportera dessa 
ämnen men inte omlastningsapparaten i Mors-
hyttan. Den var anpassad för ett antal lastare 
som bar tackor och ämnen mellan vagnarna på 
respektive spårvidd och som allra mest kunde 
man hantera upp till en centner eller 42 kilo per 
person, kanske 100 kilo om lastvagn användes. 
Att valsa ämnena var inga problem vid vals- 
verket i Horndal och det gick också i Näs men 
bara med knapp marginal. Omlastningsproble-
matiken var det tyngsta argumentet för att bygga 
normalspår mellan Näs och Horndals bruk. Det 
var en ny tid med helt andra vikter som inte 
kunde hanteras genom omlastning, utan måste 
föras direkt mellan anläggningarna. Horndals 
bruk däremot, hade behov av att kunna sända 
godståg till Näs utan egentlig tidtabell.

Innan vi ser på tillkomsten av Näs–Horndals 
Järnväg NsHJ tar vi en liten titt på sidan om 
ämnet järnväg för att istället studera den nya 
teknik som resulterade i behovet av en direktför-
bindelse mellan Näs och Horndal.
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Kraftverksdammen i Näs. Anläggningsarbetarna har ställt upp för att förevigas 
av fotografen på denna bild från 1896. Foto: Lars Östlunds samling.

Införande av elektrisk drift vid bruken

Elkraften hade kommit till Sverige och utveck-
lades vidare av bland annat Jonas Wenström, 
skaparen av trefassystemet inom elkrafttekni-
ken. Man kunde nu tillverka elektriska motorer 
för växelström med betydligt bättre prestanda 
än likströmsmotorn.

Uppförandet av masugnen i Näs och det 
senare anlagda valsverket hade skett till största 
delen beroende på att sjön Rossen uppe vid 
Horndals bruk inte förmådde leverera tillräck-
ligt med vatten. Även närheten till Dalälven 
och en pråmled upp till Krylbo hade en gång 
varit ett skäl för etableringen i Näs. När hyttan 
uppfördes 1873–1875 användes elektricitet bara 
för telegram, men tjugo år senare började man 
anlägga ett elektriskt kraftverk. 

Tidigare drevs blåsmaskiner och hammare av 
skovelhjul i vattenfallen och kraften överfördes 
med träaxlar, stånggångar och linor eller rem-
mar. Detta fungerade bara vid korta avstånd 
och gav bara låg effekt. Den första tiden fanns 
ingen fördämning utan bara en kanal förbi 
forsen. Vattenhjulet drev blåsbälgar och med 
stållinor drevs valsverket. En vattenkraftstation 
med damm började byggas 1896 och den var 
konstruerad av ingenjörsfirman Qvist & Gjers. 
Det här skapade frihet för nu behövde inte 
maskinerna ligga intill älven. Med högspänd 
el kunde även bruket i Horndal utan svårighet 
drivas, trots att det var mer än 12 km ner till 
Dalälven. Det som kan ha varit en idé om ett 
modernare Näs bruk kom istället att vara första 
steget mot dess nedläggning.
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Näs–Horndals Järnväg, NsHJ, 
tar över

Ansökan om koncession

Bolaget beslöt nu att man skulle bygga en nor-
malspårig järnväg mellan Näs och Horndals 
bruk. 

Efter kriget 1918 förstod man inom bolag- 
et att tyska stålindustrin skulle satsa hårt på 
export till låga priser. Skulle bruket överleva 
måste Horndal och Näs få väldefinierade 
arbetsmoment och transporterna däremellan 
bli snabbare och billigare. Då Horndal redan 
hade normalspår internt var det klart att hela 
sträckan måste vara med den spårvidden. Det 
fick inte heller bli avbrott eller fördröjningar 
av godstransporterna under ombyggnadstiden. 
Koncession söktes våren 1918 och den avsåg 
en normalspårig järnväg mellan Horndals bruk 
och Västanhede station på NMJ. Ansökan avsåg 
också tillstånd att få bygga om NMJ på sträckan 
Västanhede–Näs till normalspår samt att däref-
ter riva den återstående smalspårsträckan Väst-
anhede–Morshyttan. För projekteringen av allt 
detta kontrakterades ingenjörsfirman Unander 
& Jonsson i Stockholm. Arbetets utförande 
skedde sedan i Horndals bruks egen regi. Kon-
cession för Horndal–Västanhede beviljades 20 
september. 

Märklig byråkrati kring normalspårsbygget

För att man inte skulle få avbrott i transporterna 
valde man att först bygga normalspår från Horn-
dal till Västanhede och behålla smalspårstrafi-
ken medan man förberedde normalspår i Näs. 
Därefter bredda från Näs till Västanhede, even-
tuellt så att man en tid kunde köra både smal-
spår och normalspår på denna sträcka. Eftersom 
normalspårsbiten skulle få allmän trafik måste 
den ha koncession, och av någon orsak kunde 
en smalspårsbana inte få koncession för ett nor-
malspårigt bispår. 20 september beviljades kon-
cession en separat järnväg Horndal–Västanhede. 
Det innebar att man måste trycka säkerhetsord-
ning och alla andra instruktioner speciellt för 
denna bana. NMJ hade redan koncession på 
sträckan Näs–Västanhede och behövde bara 
tillstånd för breddning, vilken beviljades 30 
juni 1920. Järnvägsbolaget Näs–Morshyttan fick 
trycka en ny bolagsordning där man som bolag- 
ets syfte angav att man skulle köpa Horndal–
Västanhede järnväg. Så blev det också och det 
innebar att NMJ under ett år även kom att äga 
en normalspårig bana. 

Horndal–Västanhede järnväg byggs 

Arbetet med sträckan Horndals bruk–Västan-
hede startade under 1917. Banbygget utgick från 
Horndals bruk och vidare via Tyskbo varefter 
man svängde söderut vid Ingeborgsbo.

Med skottkärra och spade jobbar 
man 1917 med terrasseringsarbetet 
utanför Tyskbo. Än har man inte 
stött på några större problem men 
de visste inte vad som väntande 
vid Byåsen. Foto: Samling 
Staffan Granath.
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Arbetet gick vidare och rallarnas dagslöner var 
mellan 20 till 30 kronor. När bygget närmade 
sig Rossberga trodde man att man skulle få obe-
gränsade mängder grus från den mäktiga By-
åsen. Tyvärr hade konsulten Markgren gjort en 
felbedömning. Grusåsen består här av fin sand 
och grov rullsten men inte mycket av storlekarna 
där emellan. Den lilla bäcken som rann vidare 
ner mot Årängsån kunde väl inte vara ett hin-
der? Det hade den normalt inte varit då de flesta 
vattendrag i området tjänade mest som diken 
eller avrinning från åsarna men det område som 
ligger mellan Rossberga och anslutningen vid 
Västanhede station är ett område med mycket 
lera. Någon möjlighet att leda banan runt detta 
område var inte ekonomiskt möjligt. På den här 
bansträckan byggdes två broar, båda hamnade i 
ett läge, där man måste övervinna djupa dolda 
lerfickor vika krävde rejäla bäddar för att bära 
upp brofundamenten och dessa fick drivas djupt 
ner i gyttjan innan fast mark uppnåddes. Sen-
hösten 1919 var det normalspåriga banbygget 
framme vid Västanhede. Provisorisk godstrafik 
startade mellan Västanhede och Horndals bruk 

1 januari 1920. Gruset till banans överbyggnad 
transporterades från SJ:s grustäkt i Byvalla.

Formellt var nu den här 8 kilometer långa 
sträckan en egen järnväg med namnet Horndal–
Västanhede Järnväg, även om det inte kom att 
vara under någon längre tid. 

Smalspåret upphör

I Västanhede hade den smalspåriga bangården 
byggt om och förberetts för ändring till normal-
spår. Föreberedelserna för breddning av sträckan 
Västanhede–Näs till normalspår intensifierades 
och formellt tillstånd att bygga om järnvägen fick 
man 30 juni 1920. Nya längre sliprar lades in och en 
tredje skena spikades fast. Spåret kom därför under 
en tid att ha två spårvidder. Bangården i Bredgrind 
byggdes om och normalspårsanpassades. I Näs 
anlades en ny normalspårig bangård strax norr om 
den gamla. Komplett med nytt stationshus, avträde 
och godsmagasin. Den nya stationen fick ett nytt 
namn, Näs Bruk. De gamla smalspåren som fort-
farande behövdes breddades till normalspår. Under 
hela ombyggnadstiden pågick NMJ:s trafik till 
Morshyttan i stort sett i normal omfattning.

Ritning över den föreslagna normalspårsbangården i Västanhede. Det rödstreckade spåret är spår som kan byggas 
vid behov. Det blåstreckade spåret visar det tidigare smalspåret mot Morshyttan.

Näs cirka 1922. Bangården är 
ombyggd till normalspår. Vissa 
rester av smalspåret ligger kvar. 
Längst upp till höger skymtar det 
nya stationshuset vid stationen 
Näs bruk. Foto: Samling Staffan 
Granath.
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Sista smalspårståget

30 september 1921 tog epoken Näs–Morshyttans 
Järnväg slut, i alla fall som smalspårig järnväg. 
NMJ lok 3 ”Näs No 2”, med tåg, rullade den här 
dagen ut från Morshyttan med lokförare Jonas 
Jansson vid spakarna. Det var samme man som 
var med på det allra första tåget 45 år tidigare, 
fast då som eldare. Han hade kallats in av sin 
tidigare arbetsgivare som ett hedersuppdrag och 
som ett tack för hans år vid banan.

Ovanstående artikel stod att läsa i tidningen 
Dalpilen där händelsen refererades med sin tids 
språk. Vi kan notera att här uppstod en tid-
ningsanka som varit svårt att få tillrättalagd. 
Jonsson var ursprungligen eldare vid premiär- 
turen. Sådana detaljer kunde man då blunda för. 
Visst var det imponerande att den 90-årige Jans-
son fick föra sista resan. Tåget mottogs i Näs av 
sångkörer och lokförarjansson fick en medalj för 
sitt nit vid banan. Nu fann han sig vara huvud-
person vid en stor ceremoni i By kyrka med tal 
av konsul Bohman vid Horndals järnverk och 
andra prominenta personer. Efter dessa högtid-
ligheter var nog den efterföljande festen på Näs 
herrgård särskilt välkommen, här nere umgicks 
bruksherrar och personal närmare varandra än 
uppe i det moderna Horndal.

Några siffror

Sammanfattningsvis kan konstateras att den 
smalspåriga järnvägen under sin tid hann med 
att transportera 1 615 445 ton gods. Det allra 
mesta hade lastats om i Morshyttan. Under 
samma tid hann 469 645 personer resa med 
NMJ.

Ritning över Näs stationer och bruksområde 1921. Stationsområdet vid 10 är det nyanlagda bangårdsområdet för 
den normalspåriga stationen Näs bruk. Övriga spår är en blandning av gamla breddade och nybyggda spår. De 
olika siffrorna hänvisar tillföljande:
1. ”Smalspåriga” stationshuset, Näs. 2. Smalspårslokstallet. 3. Hyttan. 4. Verkstaden för bruket och NMJ. 
5. Linbanan från Lövsvedsgruvan. 6. Valsverket. 7. Äldsta kolhuset. 8. Nya kolhuset, byggt 1918–1919. 
9. NMJ godsmagasin byggt 1911. 10. Den normalspåriga Näs–Horndals järnvägs, NsHJ, stationshus Näs bruk. 
11. Planerat lokstall och vändskiva för NsHJ. Blev aldrig byggt.
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Fordon avvecklas och smalspåret rivs

Med början 1921 avveckades delar av den 
rullande materielen. Loken 2 och 4, en per-
sonvagn, en täckt vagn, tio öppna vagnar, en 
plogvagn och två dressiner såldes till Växjö–
Åseda–Hultsfreds Järnväg, VÅHJ, vilka i sin tur 
hyrde ut fordonen till Östra Värends järnväg, 
ÖVJ, som öppnades 1922. Lok 2 skickades 25 
maj 1921 med SJ vagn 17492 från Morshyttan 
till Sävsjöström. Resten av leveransen, utom 
lok 4, skickades under juli till ÖVJ. Först den 
9 oktober skickades lok 4 till ÖVJ. 20 vagnar 
såldes 1922 till Byvalla–Långshyttans Järnväg 
och ytterligare 5 1929. Smalspårsrälsen bröts 
upp med början i Näs vartefter den såldes. Vissa 
enstaka partier kom att ligga kvar rätt länge 
för att slutligen hamna i Horndals smältugnar. 
Några enstaka partier med den ursprungliga 
klena rälsen kom till nytta vid järnverkets 750 
mm-banor och kom att finnas kvar till slutet på 
1970-talet.

Sista etappen, mellan Västanhede–Morshyt-
tan, kunde brytas upp i lugn och ro utan att 
man var störd av normalspårstrafiken. Fyrtio-
fem års järnvägshistoria var därmed borta, sak-
naden var inte så stor då man istället fått en för 
sin tid modern normalspårig bana som utan 
omlastningar möjliggjorde direkt förbindelse 
med Sveriges övriga järnvägsnät.

Inte bara järntransporter

Bland de större ”externa” godskunderna var By 
ångsåg, strax bredvid Bredgrinds station. Den 
namnändrades 1 januari 1922 till By kyrkby. 
En del sågtimmer levererades till sågen via järn-
vägen och lossning skedde vid sågen genom att 
stockarna rullades direkt in på området via ram-
per. Sågade trävaror skickades till många kunder 
med tåg. Vagnarna lastades, nattetid, direkt på 
vagnar som hade placerats på linjen. De rullades 
sedan in till Bredgrinds  station där ordinarie tåg 
tog dessa med sig. Vid Morshyttan fanns stän-
digt villig personal för omlastning och trävaror 
var ett välkommen omväxling i stället för de 
otympliga järntackorna. Under första världs-
kriget hade tillverkning och export av virke till 
Tyskland av mycket stor omfattning, så stor att 
man under några år hade ett eget stickspår vid 
sågen. Breddningen av järnvägen välkomnades 
av sågen eftersom man slapp kostnaderna för 
omlastningen i Morshyttan. Sågen var en inte 
obetydlig kund ända fram till nedläggningen av 
trafiken 1953.

Stationerna Näs och Näs Bruk

Under smalspårsepoken fick resenärerna nöja sig 
med att stiga av tågen vid Näs föga natursköna 
bruksområde men det bekom nog inte så många 
resande för antingen skulle man besöka herrgår-

Den enda bron på Näs–
Morshyttans Järnväg 
var över Källängsån, 
belägen cirka 2 kilometer 
från Morshyttan. På den 
här platsen stannade 
ibland ångloken och 
fyllde på sina vatten-
förråd. På bilden Tove
Granath med cykeln 
i riktning mot Mors-
hyttan 2009-04-14. 
Foto: Staffan Granath.
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Näs gamla station fick behålla sitt utseende 
men då persontrafik officiellt inte längre före-
kom vid den gamla stationen minskade under-
hållet även om det hände att en och annan 
resande klev av och på tåget. Spårområdet 
byggdes om till normalspår men som vi kan 
se på fotografiet från 1922 behölls vissa interna 
smalspårsbitar så länge hyttan var i drift, nor-
malspåriga vagnar fick helt enkelt inte plats 
på de starkt begränsade områdena. Eftersom 
hyttans dagar ändå var räknade ville man 
inte kosta på någon dyrbar ombyggnad. Den 
interntrafik som fortfarande krävde järnvägs-
vagnar drogs för hand eller med häst upp till 
den gamla stationen och lastades där om till 
normalspåret. När hyttan 1925 blåses ner för 
sista gången blev spåren överflödiga och revs 
strax efter. Däremot byggdes alla spår till vals- 
verket och tråddrageriet om till normalspår då 

Den normalspåriga stationen Näs bruk cirka 1923. Det blandade tåget som står inne på stationen är klart för 
avgång mot Horndal. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Näs bruk, utsikt från stations-
husets övervåning cirka 1923. 
Till vänster syns det nya kol- 
huset. Spåret till höger leder 
till den gamla stationen och 
bruksområdet. Foto: Samling 
Staffan Granath.

den eller bruket. Efterhand hade en liten bruks-
ort växt fram strax norr om bruket. När banan 
breddades valde man att uppföra en ny station, 
med namnet Näs bruk, i anslutning till det väx-
ande samhället. Stationshuset hade ett säreget 
utseende och det sades att det var inspirerat av 
konsul Bohman som sett dess förebild vid en 
resa genom Danmark.

Näs Bruks station fick ett genomgångsspår för 
godstrafik mot gamla stationen Näs och bruksom-
rådet, rundgångsspår och ett spår för persontra- 
fiken samt ett vid magasinet. Från det sistnämnda 
gick ett spår till det stora kolhuset, det delade sig 
ungefär halvvägs i två spår som på höga fackverk 
ledde in sista biten till lossningsfickorna. Kolhuset 
var en av ortens största byggnader fram till sin riv-
ning på 1960-talet. En sista tid av glans var under 
krigsåren på 1940-talet då byggnaden fick husera 
ett stort stenkolslager för landets beredskap.
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By kyrkby, före detta Bredgrind, 
cirka 1923. Blandat tåg draget 
av ångloket nummer 2 ”Hyllie” 
på väg mot Horndal. Foto: Sam- 
ling Sveriges Järnvägsmuseum.

dessa verksamheter fortgick, egentligen var det 
dessa som utgjorde själva grunden för banans 
ombyggnad.

Överlag kan man tycka att arkitekturen vid 
den nya banan gav intrycket att man ville skapa 
en egen stil som skulle ge resenärerna mer stor- 
slagenhet än vad som egentligen var fallet. 
Detta blev lite haltande då de äldre husen längs 
linjen kom att behållas som de var, även om 
man rensade ut en del av snickarglädjen vilken 
1920 sågs som omodern. Näs gamla stations-
hus som det står idag är därför det enda exem-
plet där en byggnad behållit utseendet sedan 
det byggdes 1876.

Invigning av NsHJ i moll

Nu hade bolaget fått sin nya normalspåriga 
bana, något som Bohman hade arbetat hårt 
för. Formell ägare var Näs–Morshyttans Järn-
vägs Aktiebolag med Bohman som verkstäl-

lande direktör. Fredrik Bergergren som då var 
trafikchef för NMJ blev även den normal- 
spåriga järnvägens första trafikchef. Bandelen 
Horndals bruk–Västanhede, som formellt var 
en egen järnväg, fördes över till ”nya” NMJ 
med signaturen NsHJ, Näs–Horndals Järnväg. 
Något invigningståg var det inte tal om utan det 
betecknades som ”slutavsyning” men likväl var 
en hel del celebriteter med. Naturligtvis var man 
glad för banan men den hade blivit långt dyrare 
än man räknat med, totalt 2 577 172 kronor vil-
ket var en stor del av järnverkets omsättning. 
Räntan på detta kapital som man till största 
delen lånade genom Svenska Handelsbanken 
kom att ligga som ett mörkt moln över verksam-
heten. Man håller ut till 1927 då banken driver 
igenom en sammanslagning tillsammans med 
andra problemtyngda bruk i Fagersta-koncernen 
och därmed är Horndals järnverks AB avslutat 
som egen aktör.

Förslag till ombyggnad från smal- till normalspår av bangården i Bredgrind. Det streckade spåret avsåg framtida 
utökning vilket aldrig kom till stånd. Stationen bytte namn till By kyrkby 1 januari 1922.
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Om detta visste man ingenting denna höstdag 
1 oktober 1921 då det första officiella tåget körde 
längs banan. Även om det inte var samma pompa 
och ståt, som när NMJ invigdes en mansålder 
tidigare, åkte både bolagsledning och socknens 
förtroendevalda med i personvagnen. Dagen 
innan var det ju även en stor festlighet när gamla 
banan gick ur tiden och samma fest fick även 
fungera som invigning för normalspåret.

Vad fick man för pengarna?

Banbygget kostade 2 577 172 kr. För finansie-
ringen hade järnvägsbolaget aktiekapital utökats 
från 200 000 kr till 400 000 kr. Man tog även ett 
reverslån på 750 000 kr och man fick även ett 
tillskott på 1 427 172 kr från Horndals järnverks 

AB. För dessa pengar hade man fått en 15 kilo-
meter lång normalspårig järnväg, Banans största 
lutning var 16 ‰, minsta kurvradie 300 meter 
och högsta axeltryck 14 ton. Största tillåtna 
hastighet var 40 km/t. Rälsen vara av stål och 
vägde 31 kg/m. Ny station hade anlagts i Horn-
dals bruk, ny lastplats vid Ingeborgbo. Station- 
erna Västanhede och Bredgrind hade anpassats 
för normalspår. I Näs hade en ny station, Näs 
bruk, anlagts och ombyggnad och breddning 
av de flesta spåren på bruksområdet. Den fasta 
personalen bestod av 10 ordinarie, 1 verkstads-
arbetare och 2 banarbetare. Vid behov anställ-
des extra personal. För den rullande materielens 
drift och underhåll användes det sedan tidigare 
befintliga lokstallet vid Horndals bruk.

Ritning över Ingeborgbo håll- och lastplats. Den enda driftplatsen mellan Västanhede och Horndals bruk.

Västanhede station 1921. Bangården är ombyggd till normalspår. I förgrunden syns två NMJ smalspårvagnar, 
spåret till Morshyttan är ännu inte rivet. Tåget, som är på väg mot Horndal, består av NsHJ lok 2 ”Hyllie” följt 
av NsHJ Is 3, en öppen vagn med bromshytt och bromsare, en SJ träkolsvagn, personvagnen BC2 1 samt person- 
och resgodsvagnen CF 1. Till vänster syns stationsföreståndaren Gustaf Lagerdahl. Foto: Nybergska samlingen, 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Lok och vagnar på normalspåret

Det är svårt att göra en lista över lok och vag-
nar, då NsHJ var en av de banor som i officiell 
statistik kom in på sista sidan bland banor utan 
allmän betydelse. Dessutom var det oklart vad 
som var brukets interna och banans materiel.

Just när man började bygga normalspåret fick 
man från den gemensamme grossisten Sam Bil-
ling höra att trafiken på banan från Silverhöjden 
till Högfors bruk i Ljusnarsberg skulle övertas 
av Frövi–Ludvika Järnväg. Man köpte då ett 
ånglok och alla vagnar från Högfors. Det var 
ett ånglok, en täckt vagn med liten personkupé 
och två stolpvagnar. Vagnarna var byggda 1903 
av Vabis. Man hörde också att C Cornelius som 
tidigare varit chef vid Garpenbergs gruvor och 
Gruvgården–Fors Järnväg, GFJ, hade haft flera 
hundra moderna vagnar privatregistrerade vid 
Västeråsbanan. Dessa hade använts för export 
av järnmalm från Ludvikatrakten till Tyskland. 
Hela denna export hade plötsligt upphört och 
fyra vagnar såldes 1920 till Horndal. Slutligen 
övertogs 1923 fyra vagnar från GFJ, av typ som 
Cornelius vagnar och senare en vagn genom 
byte. Två personvagnar för andra och tredje 

klass köptes 1920 från Malmö–Trelleborgs 
Järnväg. Det blev man påmind om då Skånes 
vapen, lejonhuvudet, var inetsat i gavelglas- 
rutorna. En av Corneliusvagnarna blev speciellt 
ombyggd för transport av stålgöt, med bort- 
taget golv och tvärgående balkar för upplägg-
ning av göten, en vid denna tid okänd konstruk-
tion i Sverige. Den fick då också bromshytt av 
svensk typ i ena hörnet. Vagnarna fanns kvar 
till 1950-talet. Horndals bruk hade för intern 
trafik det gamla loket Dalarne och tre lok köpta 
från olika banor. Loket från Högfors registrera-
des som nr 5 i deras serie. Bruket köpte sedan 
ytterligare åtminstone fem lok. Det sista var 
det fyrkopplade tankloket SJ 1626 som snabbt 
visade sig ha för liten dragkraft och därför 
sändes till Fagersta där det blev stående i många 
år fram till 1950-talet. Man köpte också lok 
som skulle skrotas eller användas till reserv- 
delar. Bruket köpte flera gamla personvagns- 
underreden från SJ och satte på dem en tredje 
axel i mitten för att få större lastförmåga. De 
användes ibland även på järnvägen men mitt-
axeln var inte utbalanserad, och när de gick på 
buckliga spår hände ibland att mittaxeln bröts 
av, och därefter tilläts de inte på banan till Näs.

Gamla smedjan vid Horndals bruk omkring 1910. Brukets ånglok ”Dalarne” fyller på sitt vattenförråd. Foto: 
Samling Staffan Granath.
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Lok och vagnar på NsHJ

Ånglok

Nr Namn Tillverkare -år Axf Ink Före detta/Anm
1 Dalarne NOHAB 1886 B 1886 -
2 Horndal 1 SS 1871 C 1907 FLJ 3, Skrot 1930
3  NOHAB 1889 B1 1912 SJ Pb 375, Skrot 1931
2 Hyllie NOHAB 1903 C 1917 MLJ 4, Skrot 1934
3  Man W 1902 C 1919 Högfors 1, Skrot 1932
4  SS 1874 C 1919 Högfors 2, Skrot 1930
2 Horndal 2 NOHAB 1898 1C 1931 MaVJ 1, SJ MVa 1483
1 Horndal 1 Motala V 1900 C1 1935 SJ Kf2 624, Skrot 1972
–  Falun 1910 C 1937 SJ Ke 1076, Skrot ?
9  NOHAB 1902 1B1 1947 UVHJ 15, SJ Å 1626, Skrot 1955

Vagnar

Nr Littera Tillverkare -år  Anm
1 CF  Vabis  1903   f.d. Högfors 1, post sedan 1922
1–4 I3  VdZ  1916  f.d. SWB 4120, 4134, 4144, 4187
5 NN     omb från 1 I3
6,7 N  Vabis  1903   f.d. Högfors 2,3
8–11 I3 EVA, VdZ  1916   f.d. GFJ XX, 83, 90, 85
16 I1  SV 1904   f.d. GFJ 40, byte mot ursprungliga 8

När banan slutligen slogs samman med brukets interna spår ökades numren med 30 för att inte 
förväxlas med tidigare interna vagnar.

FLJ = Frövi–Ludvika Järnväg.
GFJ = Gruvgården–Fors Järnväg.
MaVJ = Markaryd–Veinge Järnväg.
MLJ = Malmö–Limhamns Järnväg.
SWB = Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnväg.
UVHJ = Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga Järnväg.

Man W = Manning Wardle, England.
NOHAB = Nydqvist & Holm, Trollhättan.
SS = Sharp Stewart, Manchester, England. 
SV = Södertälje Verkstäder.
VdZ = Van der Zypen & Charlier, Tyskland.
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NsHJ lok nummer 3, före detta SJ Pb 375, inköpt begagnat 1912. Bilden tagen inne 
på Horndals station. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

NsHJ lok nummer 1 ”Horndal 1”, före detta SJ Kf2 624, inköpt begagnat 1935. 
Bilden är tagen omkring 1954 inne på bruksområdet i Horndal. Foto: Bruno  
Kock – Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.
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NsHJ person- och resgodsvagn 
CF 1. Efter den allmänna 
trafikens nedläggning använ-
des vagnen som tjänstevagn. 
Här är den försedd med spår- 
rensare. Horndal 1959. 
Foto: Lars Olov Karlsson.

NsHJ vingplog. Delvis byggd 
på återanvända delar från den 
vingplog som fanns på NMJ. 
Horndal 1959. Foto: Lars 
Olov Karlsson.

NsHJ godsvagn, ursprung-
ligen från Gruvgården–Fors 
Järnväg. Horndal 1959. 
Foto: Lars Olov Karlsson.



131

Och tågen rullar på

I och med banans öppnande tog den grå var-
dagen vid på den numera normalspåriga 
bruksbanan. Den fortsätter att frakta gods och 
råämnen och resenärer fram och tillbaka mel-
lan Horndals bruk och Näs bruk. Den resenär 
som väljer att ta tåget ner till Näs från SJ-sta- 
tionen i Horndal får betala 1 krona och 25 öre i 
andra klass eller 75 öre för en resa i tredje klass. 
De betydligt modernare normalspårsvagnarna, 
inköpta från Malmö–Trelleborgs Järnväg, för-
höjde komforten för flertalet av resenärerna så 
flertalet föredrog den väl inredda tredjeklassen. 
Någon fartfylld färd fick man inte uppleva. 
De knappa tolv kilometrarna till Näs tog 57 
minuter, men då ingick ett tio minuters stopp 
vid Horndals bruk vilket inträffade efter bara 
några minuters färd. För godstrafiken märk-
tes, förutom spårvidden, inga större skillnader 
förutom att vagnarna kunde ta tyngre last. På 
NMJ kom valsämnena i relativt begränsade 

storlekar för även om omlastarna i Morshyttan 
var både starka och billiga förmådde de inte att 
flytta mer än högst något hundratal kilo. Vad 
var det för laster på vagnarna då? Där fanns 
stycken på flera ton som väntade på att få vals- 
as ut till plåt. Många gick knappt att vidröra 
för de hade nyss lämnat den nya elektrostål- 
ugnen i Horndal med den omedelbart påföl-
jande bearbetningen till valsämnen. Det här var 
den vision om en integrerad tillverkningskedja 
som man drömt om sedan 1890-talet och med 
den nya elkraftens möjligheter var den nu verk-
lighet. Det borde nu vara en strålande framtid 
för Horndals järnverk med denna moderna tek-
nik! Vägen hit var inte enkel utan kantades med 
ekonomiska felkalkyler, uteblivna vinster och 
en dyrtid som sällan skådats. Joseph Michaeli 
som förvandlat bruket till ett storskaligt järn-
verk hade även varit med om att grunda Svenska 
Handelsbanken. Detta förklarade varför Horn-
dals järnverk tog lån i samma bank för de stora 
investeringar som gjordes.

Ritningen visar hur de interna spåren vid Horndals bruk byggdes om inför anslutningen av Näs–Horndals 
Järnväg, NsHJ. Siffrorna hänvisar till följande: 1. Horndals bruk stationshus. 2. Det nya spåret från Näs bruk. 
3. Spår till valsverket. 4. Spår till SJ-stationen Horndal. 5. Statens Järnvägar, Norra stambanan.

1930 års tidtabell.
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Horndals bruk cirka 1923. Blandat tåg från Horndal rullar in på stationen. Tåget som strax ska rulla vidare mot 
Näs bruk består av NsHJ lok 2 ”Hyllie” följt av NHJ Is 3, personvagnen BC2 1, samt person- och resgodsvagnen 
CF 1. Stationsföreståndaren är Carl J Lind. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Slutet för Horndals bruk som egen aktör

Nu är vi inne på 1920-talet, fred råder i världen 
och ekonomin går för högvarv i det stora sug på 
stål och allt annat som ett krigshärjat Europa 
behöver. Det nyss uppdaterade Horndals järn-
verk har resurser att sälja till envar. Här var väl 
den framtid som bolaget hade väntat på? Men 
man hade inte betalat brukets upprustning och 
den nya järnvägen mellan Horndal och Näs 
ur egen ficka, utan det mesta var lånat kapital. 
Banan hade kostat mer än 2,5 miljoner kronor 
och visserligen hade man fått in en del för sålt 
smalspårsmateriel. Näs–Morshyttans järnvägs-
aktiebolag ägde fortfarande banan och något 
nytt aktiebolag grundades aldrig. 1925 hade man 
en järnväg med ett taxerat värde på 1 617 159 kr 
varav bland annat stenkolslagret utgjorde 321.90. 
Bolagets skulder i form av fordringar från aktie-
ägare, obligationslån och Svenska Handelsban-
ken var lika mycket, vilket i bokföringen krävdes 
för att ett bolag skall få bestå. Vart tog skillna-
den upp till 2,6 miljoners byggkostnad vägen 
då? Den ”försvann” in i Horndals järnverks 
stora skuld till kreditgivarna. Hade den summan 
belastat järnvägsbolaget skulle det ha blivit satt i 
konkurs innan det ens blivit trafik. Att bruket nu 
var en hårt skuldsatt jätte var uppenbart.

Den tidigare stora satsningen på en ny Mar-
tinugn i Horndal med samtidig avveckling 
av hyttan nere i Näs som beslöts under första 
världskrigets stora stålefterfrågan blev tyvärr 
klar först efter krigets slut. Tysklands avrustning 
resulterade i stora mängder skrot som delvis 
täckte behovet av nytt stål och järn. Man satt i en 
situation som man egentligen inte hade valt, för 
hade man inte satsat på en utbyggnad hade man 
inte kunnat leverera de mängder som markna-
den då krävde. 1921 hade man en ny anläggning 
som var hårt belånad och en oroväckande låg 
beläggning, något som kreditgivarna inte ville 
acceptera. Efterkrigstiden präglades av dyrtider 
och en avsevärt högre ränta än tidigare. Utan att 
spekulera i orsaker ledde detta till att Horndals 
järnverks AB slogs ihop med Fagersta, Kloster, 
Forsbacka och Österbybruk 1927. Därmed var 
brukets självständiga tid över. Man blev en del 
i Fagerstakoncernen. Vi kan konstatera att en av 
de större kostnaderna som Horndals bruk ”drab-
bades” av under perioden fram till 1927 var just 
breddningen och nybyggnaden av Näs–Horn-
dals Järnväg. Tillmälet Sveriges dyraste järnväg 
var rätt både i ekonomiska termer och att det 
bidrog till att Horndals järnverk upphörde som 
egen aktör.
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Men likväl rullar tågen

På NsHJ fortsatte hjulen att rulla även i Fagersta-
koncernens regi. De valsämnen som skulle till 
valsverket i Näs fraktades dit och de färdiga pro-
dukterna gick samma väg tillbaka och vidare ut i 
världen via SJ i Horndal. Anläggningarna nere i 
Näs trotsade alla ekonomiska regler och verkade 
överleva alla nedläggningsplaner. Redan 1909, 
då man såg de goda resultaten av elektrifieringen 
av Horndals verkstäder, hade man funderat på 
att flytta all tillverkning till Horndal. Elmoto-
rernas kapacitet räckte inte för att hålla valsarna 
igång med den tidens teknik utan viss kraft 
fick tillföras med vattenhjul och stålwire fram 
till 1916 då äntligen starkare motorer kunde 
anskaffas. Då borde väl man ha kunnat samla 
krafterna i Horndal? Det hade varit möjligt men 
då hade man inte kunnat leverera de mängder 
av stålprodukter som under första världskriget 
äntligen inbringade en rejäl vinst.

Alltså ingen flytt och nedläggning i Näs 
denna gång heller. När det började gå sämre på 

1920-talet vågade ingen ta upp ämnet då man 
nyss invigt en dyr ny järnväg mellan orterna. 
Då och då dyker frågan upp igen men ingen-
ting görs, valsverket ”rullar på” i ännu några 
år.

Allmän trafik upphör

Den allmänna trafiken på järnvägen minskar 
alltmer och till slut är det nästan bara bolagets 
egna produkter som transporteras. Bolagen 
begärde att få lägga ned den allmänna trafiken 
och upphäva koncessionen. Detta beviljades 1 
juli 1933 och därmed övergick järnvägen till att 
vara en utpräglad industribana avsedd endast 
för ägarens egen trafik.

Några siffror

Under de år, 1921–1933, som NsHJ var öppen 
för allmän gods- och persontrafik hann man 
med att officiellt transportera 336 090 ton gods. 
Under samma tid hann 118 770 personer resa 
med tågen. 

Hyttan vid Horndals bruk 1912. En stor hög med järnskrot väntar på att smältas 
ned till nytt järn. Foto: Jernkontoret.
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Horndalseffekten

En bestående term som minner om orten som 
ståltillverkare är ”horndalseffekten” som än 
i våra dagar används i ekonomiska analyser 
efter Erik Lundbergs studier av verksamheten. 
Hans slutsats var att en utveckling av ”lära-
genom-arbete” eller mera bestämt genom att 
tvingas snabba på sin egen tillverkningstakt 
leder till nya och snabbare tekniker. Detta 
kom Horndal att visa prov på under krigs-
åren 1940–1945 då man trots blockader och 
övriga restriktioner upprätthöll och till och 
med ökade produktionen. Denna bragd i det 
tysta innefattade även bolagets järnväg genom 
att den var en integrerad del i produktionen. 
Med den bränslebrist som rådde fick man helt 
enkelt se sig om efter sätt att spara på kolet. 
Vedeldning var ett sätt som naturligtvis inte 
var unikt för Horndal men även allt som i 
stort sett brann fann sin väg genom skorste-
narna vilket vi med dagens miljösyn lätt ryser 

åt. En besparing var att matarvattnet till loken 
förvärmdes med spillvärme från ugnarna. 
Tillsammans skapades under dessa krisår en 
av landets effektivaste industrier ifråga om 
tillvaratagande av knappa tillgängliga, även 
om den ekonomiska effektiviteten kunde dis-
kuteras.

Kalla vindar drog fram

När kriget äntligen tog slut 1945 kunde man se 
fram emot en ljus och expanderande framtid för 
Sverige, skonade som vi var från övriga Europas 
bombningar och ödeläggelse. Detta kom även 
Fagerstakoncernen inklusive Horndal till del. 
Allt mer av verksamheten flyttades till bruks-
området i Horndal och allt färre tåg rullade ner 
till Näs. Någon tidtabell existerade inte längre 
ens på pappret. Sakta självdog nu denna indu-
stribana som betytt så mycket för Horndals järn-
verk. Den allmänna gods- och persontrafiken 
hade upphört 1 juli 1933 och banan försvann 
från rikets tidtabeller. 

Vid Ingeborgbo 1953. Det sista ordinarie schemalagda tåget på NsHJ passerar landsvägen med 
före detta SJ Ke 1076 som dragkraft. Foto: Samling Staffan Granath.
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Den godstrafik som fortsatte vid sidan av 
järnverkets egen fick ske med godstågen med 
inlämning på respektive station och det enda 
som bolaget ansvarade för var att de kom fram 
till dagen därpå. Med persontrafiken försvann 
koncessionen och därmed också kravet på myn-
digheternas tillsyn. Det var illavarslande då 
bruket inte ville betala mer än absolut nödvän-
digt för skötseln. Då inga krav längre ställdes 
var det likhetstecken mellan nödvändigt eller 
ingenting alls. Man gick då och då längs banan 
och kollade rälsen och reparationer skedde efter 
påpekanden, främst då av lokpersonalen. Ett 
troligt resultat av det försämrade underhållet 
var att ett godståg med last av valsämnen och 
tackjärn, i slutet av 1940-talet, gick av banan 
vid Rossberga. Loket skadades och flera vagnar 
fick utrangeras, loket inte värre än att det kunde 
återinsättas i tjänst. Troligen orsakades olyckan 
i brist på banunderhåll. Den här delen av banan 
var ökänd så flera faktorer spelade in. Även på 
senare år har järntackor hittats på platsen, då 
nedgrävda föremål ofta pressas upp av tjälen 
många år senare.

Vid 1950-talets inträde upphör så gott som allt 
spårunderhåll och endast det som krävs för att 
lok och vagnar ska hålla sig på spåret görs. Sista 

ordinarie godståget avgår från Näs till Horndal 
27 juni 1953 och därmed var epoken Näs–Horn-
dals Järnväg, fortfarande under namnet Näs–
Morshyttans Järnvägsaktiebolag, avslutad.

1953 är det nya finvalsverket i Horndal klart 
och valsverket i Näs kan läggas ned. 27 novem-
ber 1953 tystnar verksamheten i Näs och valsar 
som snurrat sedan 1883 går till ro. Det tunga 
svänghjulets elmotor slås av klockan 13.29 
och några minuter senare står det stilla. Näs–
Horndals Järnvägs sista uppdrag innan trafi-
ken upphör blir att frakta ett fåtal användbara 
maskiner till Horndal medan resten fraktas till 
 skrotugnarna. Valsverkets sista inkomst blir att 
 säljas som stålämnen. De tomma lokalerna i 
Näs används under en tid för att vara stålämnes-
lager medan man i Horndal gör en omfattande 
modernisering som står klar 1955. De få tåg som 
sköter trafiken rullar sällan men då i maklig takt 
mellan sina uppgifter som växlingslok.

När den uppgiften är till ända är också NsHJ 
tid definitivt slut och det sista tåget lastat med 
stålämnen och diverse material lämnar Näs 
1954. Vad lokets personal hade i tankarna vet 
vi inte. Antagligen inte vemod för loken skulle 
användas för internväxling i Horndal många år 
till.

Näs bruk cirka 1950. Hyttan revs 1937. Valsverket till vänster rullar ännu en tid. 27 november 1953 stannade 
valsverket för evigt. Bruksepoken i Näs var slut. Foto: Samling Staffan Granath.
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Järnvägen lämnas tillbaka till naturen

I Horndal började en ny tid. Istället för att lägga 
ned verksamheten, som det först var tänkt, 
gjorde man helt om och satsade stort på en helt 
ny byggnad för en smältugn och det nya vals- 
verket. Allt detta gav en ökning av intern trafik 
som de gamla industrispåren inte förmådde bära 
utan man såg sig om efter grövre räls som skulle 
klara detta. Den rälsen fanns på bolagets egen 
”bakgård”. Där fanns det man behövde, räls 
och växlar av stål med rälsvikt på 31 kg/m. Riv-
ningen startade i Näs mars 1955, strax söder om 
Näs bruk. Utdragning av rälsspik, lossbultning 
av skarvjärn och allt annat som hör detta dystra 
värv till. Några större problem med spikutdrag-
ning var det inte då de flesta sliprarna inte var 
impregnerade och för övrigt hade vintrarnas 
omspikningar mjukat upp dessa en hel del. Bit 
för bit drogs rälsen med ett öronbedövande 
slammer upp på de kvarvarande godsvagnar 
som var lätta nog att våga sig ut på de vittrade 
sliprarna. En inhyrd traktor fick dra en vagn i 
taget fram till stationsområdet i By kyrkby dit 
man hade vågat sända ett ånglok.

De kilometrar som var upp förbi Västanhede 
station och den gamla anslutningspunkten till 

NMJ togs loss fram till semestern och den mesta 
rälsen kom att monteras rätt omgående på sina 
nya ställen. På vissa ställen hade man använt 
lättare 21–27 kilos räls, främst i sidospår. Den 
såldes till Byvalla–Långshyttans järnväg som 
behövde byta en del sliten räls.

Samma höst fortsatte rivningsarbetet vidare 
upp genom den ås som bara kvartseklet tidigare 
svalt så mycket pengar att övervinna. Vidare 
över Ingeborgsbos öppna fält och ängar för att 
nå utkanten av Horndal vid Tyskbo. Här gjorde 
rivningen halt. Resterande del av spåret fick 
ligga kvar som uppställningsplats för godsvagn- 
ar och äldre rullande materiel.

Vad man i Horndal behövde för upprust-
ningen av de interna spåren och vad som var 
direkt användbart hade man tagit hand om. 
Först nio år senare så bryter man upp de i Näs 
kvarlämnade delarna samt de stålkonstruktioner 
som stod vid kolhuset. Detta gjordes mest för 
att sysselsätta personalen under den tillfälliga 
svacka som rådde i konjunkturen 1964–1965. Då 
1970-talet närmar sig hade en stor del av trans-
porterna tagits över av lastbilar och behovet 
av uppställningsspår minskar dramatiskt. Ban- 
delen mellan Tyskbo och bruksområdet revs 
och det avslutade egentligen NsHJ existens.

Ingenjör Marklund från 
Horndals bruk beskådar 
den nyligen upprivna 
järnvägen. Platsen är 
strax norr om Västanhede 
och tiden är augusti 
1955. Bortåt i bild är 
mot Näs. Foto: Rune 
Johansson.
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Ödets ironi gjorde att det sista tåget också fick 
råka ut för banans sista missöde. En bryggar-
bil som hade besökt lanthandeln i Ingeborgbo 
 klarade inte den branta backen upp till Avesta-
vägen. Den backade ned för att kunna ta ny fart 
och kolliderade med det sista tåget lastat med 
uppriven räls från den bana som lastbilsföraren 
visste var nedlagd.

I slutet av 1970-talet upphörde växlingen på 
bruket helt. De kvarvarande loken och vagnarna 
skrotades eller såldes vidare. Det sista ångloket 
hade hämtats av ett museisällskap 1972. Den 
sista juni 1979 stängdes hela verksamheten för 
gott. Även om man än i dag tydligt kan skönja 
banvallar och broar är det nog mest byggna-
derna som påminner om den tid tågen rullade 
i By socken.

Källor:

Arkiv Västmanland, Fagersta Arkiv enskilda 
arkivbildare Näs–Morshytte Järnväg, 
Horndals Jernwerks AB. Fusion med Fagersta 
AB år 1952 samt Valla kalkbrott Byvalla.

ABF-cirkeln ”Morshyttan då och nu” Avesta 
bibliotek.

Avesta Kommunarkiv.
Avesta Tidning.

NsHJ lok 2 ”Horndal II” framför brukets gamla lokstall 1972. Loket hämtades samma år av den ideella före-
ningen NJM, föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum. Loket är bevarat. Foto: Samling Staffan Granath.

Bangårdsritningar, Sveriges Järnvägsmuseum 
och Svenska Järnvägsklubben.

By sockengille årsbok 1932, 1937, 1944, 1954, 
1967 och 1973.

Carl Larsson (I By) En dalasockens historia I 
och II.

Fagerstabrukens Historia volym 18, 1900-tal 
samt ”Kavalkad”.

Filmarkivet i Grängesberg, ljudupptagningar 
med anställda vid Näs och Horndals bruk 
åren 1955–1986.

Historiskt av Rolf Sten.
Horndals brukshistoriska klubb samlingar.
Horndals Järnväg, I tillämpliga delar Horndals 

bruk.
Horndalsverken förr och nu, Uppsala 1891.
Landsarkivet i Uppsala, Fagerstakoncern Näs–

Morshytte Järnväg Näs–Horndals Järnväg, I 
tillämpliga delar Horndals bruk.

Mats Freding.
Privata foton och handlingar.
Riksarkivet.
Rune Johanssons arbetsböcker och fotografier.
Studiegruppen Vuxenskolan projekt 

dokumentation av Näs 1980–81.
Sveriges Järnvägsmuseum, Järnvägsmusei 

vänner.
Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 

1876–1926.



138

Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1963?

Statistik

Det svenska järnvägsnätet omfattade år 1963 
14 241 km.

Statens järnvägar ägde 11 955 km normalspår 
och 1 347 km smalspår.

Enskilda järnvägar omfattade 663 km normal-
spår och 276 km smalspår.

Av nätet var 7 554 km elektrifierat.

Nya banor och ny trafik

Inga nya trafikbanor tillkom under året men väl 
några sidospår.

Det under 1961 påbörjade bygget av järnväg 
till Svappavara fortsatte under 1963.

I Göteborg öppnades spårförbindelse till det 
nya Arendalsvarvet.

I Norrköping byggde SJ ett fyra kilometer 
långt industrispår mellan Ståthöga rangerban-
gård och Pampushamnen åt Norrköpings stad.

Den nya malmbangården på Svartön vid 
Luleå invigdes. I den nya anläggningen kunde 
70 malmvagnar lossas på en timme.

Breddade banor

Arbetet med breddning av Västgötasmalspåret 
fortsatte. Sträckan Gullspång–Skagersvik (3 
km) blev klar 1963. Bandelen mellan Torved 
och Gullspång hade öppnats 1917. Person-
trafiken hade upphört 1945 och godstrafiken 
söder om Skagersvik 1961. I Gullspång fanns 
normalspårs trafik som Nora Bergslags järnväg 
bedrev.

Från Åtvidaberg arbetade man söderut med 
breddning av banan mot Västervik.

Länsarbetsnämnden i Kalmar väckte frågan 
om breddning av linjerna Kalmar–Berga och 
Sandbäckshult–Mönsterås. Länsarbetsnämn-
den ansåg detta viktigt för arbetsmarknaden 
i länen men SJ var tveksamma och ansåg en 
överföring av trafiken till landsväg mer eko-
nomisk.

Dubbelspår

Arbetena med dubbespår fortsatte men ingen ny 
sträcka öppnades för trafik under 1963.

Rälslastning i Åtvidaberg 1963. Arbetet med breddning av linjen Åtvidaberg–
Västervik pågick. Foto: SJ Reklamavdelning – Seved Walther, samling Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Eldrift och signalteknik

Förbrukningen av elektricitet för järnvägsdrift 
var detta år 1 423 Gwh vilket var en ökning med 
10 Gwh jämfört med 1962. Ingen nyelektrifierad 
sträcka öppnades under året.

Fjärrblockering infördes mellan Alby–Ramsjö–
Ljusdal (styrt från Ånge), Roslags Näsby–Lind-
holmen och Roslags Näsby–Rydbo blev styrda 
från Roslags Näsby. Vidare blev Grängesberg C 
styrt från Skogstorp, Abisko Ö från Kiruna och 
Domnarvet från Borlänge.

Nedläggningar

Järnvägsnedläggningarna fortsatte under 1963.
I slutet av 1800-talet blev Mölle på Kulla-

halvön populärt som badort på grund av sina 
då ovanliga gemensamhetsbad. Massor av 
turister från Tyskland och Danmark kom till 
Mölle och tanken på en järnväg uppkom. På 
grund av tvister om sträckning och finansie-
ring dröjde det till 1910 innan Höganäs–Mölle 
järnväg kunde öppnas. Med  första världskrig-
ets utbrott försvann de utländska besökarna 
vilka sedan aldrig återkom. Järnvägsbolaget 
drabbades av kris och 1920 fick SJ ta över. 

Banan elektrifierades 1937 som en del av Väst-
kustbanans sidolinjer. Godstrafiken var måttlig 
och säsongsbetonad. Förutom de i Skåne obliga-
toriska sockerbetorna transporterades färskpota-
tis och blommor. Behovsgodståg infördes 1952. 
Trots eldriften bedrevs persontrafiken på slutet 
med YBo6-motorvagnar. Den 29 september 1963 
nedlades banan helt. Alla var dock inte nöjda med 
nedläggningen och den nyrike författaren Olle 
Länsberg funderade på att köpa banan och driva 
den som privatbana. Därav blev intet och den 10 
km långa banan revs hösten 1963.

Stockholm–Västerås–Bergslagen var ett stort 
järnvägsföretag med ett vittförgrenat nät. Vid 
sekelskiftet 1900 hade linjen från Västerås nått 
Ludvika. Man fortsatte sedan via Nyhammar 
och Björbo till Vansbro dit man nådde 1907. 
SJ tog över trafiken 1945 och redan 1948 bör-
jade man dra trafiken från Vansbro och Malung 
till Borlänge via Repbäcken. Sträckan Ludvika–
Björbo tappade i betydelse och den 1 september 
1963 nedlades persontrafiken mellan Ludvika 
och Björbo. Samtidigt nedlades godstrafiken 
Nyhammar–Björbo medan godstrafiken Lud-
vika–Nyhammar behölls.

Krapperups station på Höganäs–Mölle järnväg 1971. Spåret är borta men slipers ligger kvar. Foto: Samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Persontrafiken på f.d. Trelleborg–Rydsgårds 
järnväg nedlades 1956. Den 1 juli 1963 nedlades 
den obetydliga godstrafiken på delen Klagstorp–
Skivarps sockerbruk.

F.d. Skåne–Smålands järnväg drabbades under 
1963 av den första i en lång rad av nedläggningar 
när godstrafiken mellan Stidsvig och Örkel-
ljunga nedlades 26 maj 1963. Genom trafikom-
läggning 1968 kom den dock åter för en tid.

Godstrafiken på den 35 km långa sträckan 
mellan Slagnäs och Sorsele på Inlandsbanan 
nedlades 26 maj 1963. Även här kom trafiken 
senare (1975) att återupptas.

Mellersta Östergötlands järnvägar var en stor 
förvaltning med 170 km järnväg med spårvidd 
891 mm. Den äldsta delen av MÖJ var Vad-
stena–Fågelsta som öppnades 1874. Mellan 1908 
och 1921 elektrifierades delar av förvaltningens 
banor. MÖJ övertogs den 1 juli 1950 av SJ som 
1956 avvecklade eldriften. Persontågen bestod 
därefter av dieselmotorvagnståg. Den 29 sep-
tember 1963 nedlades persontrafiken på MÖJ:s 
gamla huvudlinje Linköping–Klockrike–Fågel-

sta–Vadstena. Samtidigt upphörde den sista 
godstrafiken mellan Linköping och Fågelsta 
medan Fågelsta–Vadstena bibehölls. Sista tra-
fikdagen kördes ångloksdragna tåg Linköping– 
Vadstena vilket ca 400 personer valde att åka 
med. Samma höst påbörjades rivningen mellan 
Fågelsta och Linköping. I samband med detta 
revs även den tidigare nedlagda sidobanan 
Klockrike–Borensberg.

Ännu en nedläggning drabbade f.d. Möns-
terås–Åseda järnväg. Den 26 maj 1963 nedla-
des godstrafiken Sandbäckshult–Fagerhult. Sista 
tåget gick 6 mars. Därmed var all trafik på 
banans västra del nedlagd och denna bandel 
revs under året.

Även den bana Mönsteråsbanan anslöt till, 
f.d. Kalmar–Berga järnväg drabbades av en ned-
läggning då godstrafiken Sandbäckshult–Ruda 
nedlades 29 september.

I Ruda korsades Kalmar–Berga av järnvägen 
Växjö–Oskarhamn. Denna linje var byggd av 
flera bolag. Närmast Växjö gick tågen på den 
bana som Växjö–Virserums järnväg öppnat 

Ett ångloksdraget godståg lämnar Vadstena 1960. Observera stolparna från eldriften som står kvar. Foto: 
Nybergska samlingen – Einar Petterson, Sveriges Järnvägsmuseum.
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1895. Mellan Sevedstorps fp och Älghult bestod 
linjen av Östra Värends järnväg öppnad 1922. 
Den 39 km långa banan hade tagit över tio år 
att bygga. Mellan Älghult och Ruda öppnades 
banan 1922–1923 av Ruda–Älghults järnväg. 
Ruda–Oskarshamns järnväg öppnades 1907 och 
sammanslogs 1932 med Ruda–Älghults järnväg 
till Östra Smålands järnväg. Denna övertogs 
av SJ 1 juli 1940. Växjö–Åseda–Hultsfreds järn-
väg som blev Växjö–Virserumsbolagets slutliga 
namn övertog Östra Värends järnväg 1936. VÅHJ 
förstatligades 1 juli 1941. Redan på privatbaneti-
den hade genomgående tåg Växjö–Oskarshamn 
införts. I persontrafiken hade rälsbussar använts 
redan på privatbanetiden medan godstågen ännu 
1963 drogs av ånglok, vanligtvis Gp-lok. Per-
sontrafiken Växjö–Ruda nedlades 29 sept 1963. 
Mellan Lenhovda och Sävsjöström bibehölls 
godstrafiken. Banan Sevedstorp–Sävsjöström–
Ruda bibehölls för verkstadstransporter mellan 
Växjö och Kalmar till 1967. Ruda–Oskarshamn 
bibehöll person- och godstrafik.

Persontrafiken Kimstad–Norrköpings Östra 
hade nedlagts 1962. Den 1 juni 1963 nedlades 
även godstrafiken på sträckan.

I slutet av 1800-talet blev kalkfyndigheterna 
i Klagshamn söder om Malmö intressanta för 
brytning. Förutom kalkbrytning påbörjades 
även cementtillverkning. Ett dotterbolag till 
cementbolaget, Västra Klagstorps–Tygelsjö järn- 
vägs AB, byggde en tre km lång bana till Tygel-
sjö på Malmö–Trelleborgs järnväg. Banan öpp-
nades 1897 för godstrafik och 28 oktober 1898 
för allmän trafik. Persontrafiken var av lokal art 
och annonserades först 1902 i Sveriges Kom-
munikationer. Sedan busstrafik öppnats mellan 
Klagshamn och Malmö nedlades persontrafiken 
15 maj 1927. Godstrafiken sköttes från 1936 av 
cementfabrikens personal. Sedan cementfab-
riken nedlagts nedlades allmänna godstrafiken 
1939. Därefter transporterades sockerbetor först 
av MTJ och från 1943 av SJ till 1945. Därefter 
kvarlåg banan med bangårdar, semaforer och 
allt till 1963 då den officiellt nedlades och revs.

Järnvägsknuten Sandbäckshult 1938. Möte mellan MÅJ:s motorvagn nr 10 närmast och KBJ:s motorvagn nr 
50 skyltad Fagerhult. I bakgrunden ett blandat tåg på Kalmar–Berga. Foto: Nybergska samlingen – G Östberg, 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Ånglok

Ett definitivt stort steg mot ångdriftens avskaf-
fande togs 1963. Detta syns i kolförbrukningen 
som sjönk från 56 000 ton 1962 till 19 000 ton 
1963.

Det enda tidtabellslagda persontåget som åter-
stod var sommarsöndagarnas badtågspar Söder-
värn–Falsterbo som drogs av J-lok. I maj 1963 
kördes utflyktståg till Falsterbo för Malmös 
skolor draget av dubbla ånglok. I godstrafik och 
i växling var ångloken ännu vanliga både på SJ 
och vissa privatbanor samt naturligtvis på en 
del industrier.

Den försvinnande ånglokstrafiken ökade in- 
tresset för bevarande av ånglok och under 1963 
räddades flera lok till museibevarande. Järnvägs-
museum fick efter en bytesaffär med danska 
DSB överta F 1200. Loket som symboliserade 
höjdpunkten i svensk ånglokstillverkning bygg-
des av Nohab 1914 och visades på Baltiska 
utställningen i Malmö samma år. Loket använ-
des sedan huvudsakligen i tågen Stockholm-
Malmö och 1918 drog loket det tåg som spårade 
ur i Getå i Sveriges värsta tågolycka. Loket repa-
rerades och sedan linjen Stockholm–Malmö 
elektrifierats användes loket på Västkustbanan 
tills även denna elektrifierats. Loket såldes till 
DSB 1937 och gjorde god tjänst i Danmark 
tills dieselloken tog över. I utbyte mot F 1200 
fick DSB malmtågsloket R 975 vilket skrotades 
i Glostrup samma år.

I Målilla hembygdspark uppställdes ångloket 
K4p 3067 1963. Loket levererades som Klinte-
hamn–Roma järnväg nr 1 år 1897. Sedan SJ 
övertagit Gotlandsbanorna överfördes loket till 
Växjö där det användes som växellok till 1960. 
Loket återfördes 1997 till hemön.

Ett lok med blandat förflutet räddades 1963 
till eftervärden. Loket levererades av Nohab 
1906 till Mellersta Södermanlands järnväg där 
det fick nummer 2 och namnet Malmköping. 
När SJ 1932 övertog denna bana fick loket nr 
1507 och litt MS. SJ sålde 1936 loket till Bjär-
red–Lund–Harlösa järnväg där det åter fick nr 2. 
Sedan BLHJ nedlagts 1939 såldes loket till Käv-
linge Sockerbruk 1940. När detta bruk nedlades 
överfördes loket till sockerbruket i Hököpinge 
1957. Sin sista tjänst på bruket gjordes i samband 
med en SJK-resa. Loket skänktes 1963 till Trel-
leborgs Museum. Efter ett antal år utomhus och 

därefter i Trelleborgs banhall har loket satts i 
skick av Föreningen Veteranjärnvägen och bl.a. 
visats i drift på järnvägsmuseet i Ängelholm.

Museet i Trelleborg fick ännu ett lok detta år 
när Landskrona–Lund–Trelleborgs järnvägs lok 
15 återvände till hemstaden. Loket byggdes i 
Motala 1923 och gick i trafik på LLTJ till 1938 
då det såldes till TGOJ. Sedan TGOJ elektifie-
rats blev loket överflödigt och skänktes till Trel-
leborgs museum.

I räddningen av de båda loken till Trelleborgs 
museum gjorde Yngve Holmgren en betydande 
insats. Det gjorde han i ännu ett fall detta år. I 
ett gammalt lokskjul på Vakö mosse i nordöstra 
Skåne hittade han ett ånglok som var Malmö–
Limhamns järnvägs första lok Limhamn byggt 
1888. När loket blev för litet på hemmabanan 
ersattes det av ett nytt större som fick ärva num-
mer 1 och namnet Limhamn. Loket hamnade i 
Vakö där det drog torvtåg. Men när den trafiken 
upphörde ställdes loket in i sitt skjul och glöm-
des bort. Loket övertogs av Järnvägsmuseum 
1963 och ställdes tre år senare upp i Malmö. 
Loket återfick då namnskyltarna som den nya 
ettan haft under mellantiden. Sedan drygt tio år 
är loket körklart och finns sedan 2007 i Klippan.

Persontrafiken på f.d. Hjo–Stenstorps järnväg 
nedlades 1961. Till minne av järnvägen ställdes 
1963 ett tåg bestående av loket VGJ 4 byggt av 
 Motala 1899 och en personvagn från Hjo–Stens-
torp byggd av Kockums 1901 upp. VGJ 4 är nu - 
mera i drift på museijärnvägen Skara–Lundsbrunn.

Ellok

Ingen ny ellokstyp tillkom 1963. 
Under året levererades Dm-loken nr 1201–

1224 till SJ och frigjorde därmed Of2-lok från 
malmtågstrafiken.

Motorlok

Till driften av motorlok och motorvagnar 
användes under 1963 50 644 kbm diesel och 
2 317 kbm bensin. Dieselförbrukningen ökade 
medan bensinförbrukningen minskade jämfört 
med 1962.

De sista loken i T43-serien nummer 246–258 
levererades från Nohab 1963.

Kalmar Verkstad levererade under året loko-
motorerna Z65 nr 497–536 till SJ.

Till Nora Bergslags järnväg levererade MaK i 
Tyskland motorloken T23 och T24.
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Loket LLTJ 15 som det såg ut i mitten av 1920-talet. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Motorvagnar

De sista enheterna i Yoa2 (X9) serien leverera-
des under 1963. Leveransen omfattade motor-
vagnarna nr 139–146 och mellanvagnarna nr 
2368–2372. Detta var sista leveransen av motor-
vagnsfordon från Hilding Carlsons verkstad i 
Umeå till SJ. En del av dessa tågsätt hamnade 
i Skåne och 1963 sattes de in i en snabbförbin-
delse Malmö–Helsingborg.

En motorvagn som försvann ur trafiken 
1963 var Stockholm–Nynäs järnväg nr 30. Den 
hade ursprungligen levererats av Kockums till 
Malmö–Ystads järnväg 1935 där den hade num-
mer 30. Vid MYJ:s förstatligande blev den SJ 
Xo5 nr 20. SJ sålde den till Stockholm–Nynäs 
där den åter fick nr 30. Efter att SJ övertagit SNJ 
slopades vagnen 1963 och ombyggdes till snö-
plogningsfordon.

Personvagnar

Leveranserna av personvagnar i 60-talsserien 
fortsatte. Två nya vagnstyper tillkom 1963.

Litt Ao2 var en förstaklassvagn med plats för 
40 passagerare. Vagnens inredning var en nyhet 
med bl.a. vridbara fåtöjer. Vagnarna levererades 
av ASJ i Linköping.

En ny variant av Bo5-vagnen tillkom 1963. 
I vagnen var två av vagnens kupéer anordnade 
som barnkupéer med skötrum. Vagnarna bygg-
des av Kockums och fick litt Bo5b.

Även vagnar av litt Bo1 och ABo3k leverera-
des från Kalmar Verkstad respektive ASJ Lin-
köping. ABo3k var utrustade med färjekrokar 
och ledningar för dansk ångvärme.

Godsvagnar

En ny godsvagn som levererades 1963 var litt Lö 
vilken skulle användas för transport av träflis. 
Vagnen byggdes av Christian Olsson i Falken-
berg och lastade 26 ton. Det blev aldrig någon 
serietillverkning utan bara en prototyp.

Hos ASJ i Arlöv avslutades en serie på 125 kyl-
vagnar till SJ. Där byggdes även biltransportvagnar.

En ny transformatortransportvagn litt Q23 
anskaffades av SJ. Vagnen kunde lasta 150 ton.
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Den svängbara fåtöljen i Ao2-vagnen demonstreras. Foto: SJ Reklamavdelning, 
samling Sveriges Järnvägsmuseum.

I Bo5b-vagnen fanns två särskilt 
utrustade barnkupéer. Foto: 
SJ Reklamavdelning, samling 
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Byggnader

I Horred på linjen Varberg–Borås uppfördes en 
ny ”stationsstuga” som ersättning för det gamla 
stationshuset.

I Sölvesborg revs stadens första stationshus 
uppfört av Sölvesborg–Kristianstads järnväg 
1974. Sedan 1890-talet hade huset använts som 
bostadshus.

Stationshuset i Arboga invigdes. Jfr Vad hände 
på Sveriges Järnvägar 1962 i Spår 2012.

I Boden anordnades en gångtunnel under 
spåren som blev färdig under året.

Diverse

SJ:s organisation förändrades under året. I unge-
fär 100 år hade man haft samma indelning. Nu 
delades SJ in i 11 bandistrikt och 11 driftdistrikt. 
Distrikten fick Malmö, Växjö, Göteborg, Norr-
köping, Örebro, Stockholm, Gävle, Sundsvall, 
Umeå och Luleå som huvudorter.

SJ fick även en ny styrelse under året. I sty-
relsen ingick nu lantmätare Bo Turesson – han 
skulle sedermera syssla med järnvägsfrågor som 
kommunikationsminister 1976–1978.

Under 1963 tog Sveriges riksdag det trafik-
politiska beslut som sedan dess brukar kallas för 
1963 års trafikpolitiska beslut. Bakom beslutet 
låg tio års utredning. Tanken var att varje trafik-
slag skulle stå för sina kostnader. Beslutet kom 
att få långtgående följder för järnvägstrafiken i 
över 15 år.

Övergång till automatkoppel diskuterades 
under året. Bedömare ansåg att alla vagnar på 
normalspår i Europa skulle ha automatkoppel 
inom tio år.

Järnvägshobbyn expanderade. Under 1963 
kunde Svenska Järnvägsklubben ge ut sin första 
bok. Den hade titeln ”Skogsbana”. var författad 
av Staffan Mörling och behandlade banan Lind-
fors–Bosjön i Värmland.

En spårtrafik som upphörde under året var 
koltåget som Malmö stads spårvägar sedan 1919 
kört mellan hamnen och gasverket.

Det nya stationshuset i Horred som det såg ut 1968. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum 2012
– nystart och resultat

Ändamålsenlig organisation och bättre 
ekonomi

Från och med den 1 januari utgjordes Sveriges 
Järnvägsmuseum återigen av verksamheten i 
Gävle medan museet i Ängelholm som starta-
des av Banverket fick sin tredje huvudman i och 
med övertagandet av kommunen. Det nya nam-
net blev Järnvägens Museum Ängelholm. I Gävle 
har vi haft fyra huvudmän under 2000-talet och 
försöken att hitta en femte pågick med full kraft 
under året. Regeringen gav i februari Trafikverket 
i uppdrag att utreda förvaltning av kulturhisto-
riskt värdefulla samlingar inom transportområ-
det, vilket omfattade såväl järnväg som väg och 
flyg. Jag fick den delikata uppgiften med den 
outtalade grundförutsättningen att hitta en lös-
ning utanför Trafikverket utan ökade kostnader 
för staten. Tre förslag till huvudmän under kul-
turdepartementet har hittills stupat på att verk-
samheten av detta departement ansetts kraftigt 
underfinansierad. Under hösten tillkom ett nytt 
regeringsuppdrag avgränsat till den riktigt akuta 
frågan om civilflygsamlingen på Arlanda varför 
järnvägsmuseifrågan, som så många gånger tidi-
gare, lagts på is. Skillnaden den här gången är att 
kraftiga effektiviseringar blivit genomförda och 
att det finns möjligheter till utveckling inom 
befintliga kostnadsramar. 2012 blev också sista 
året med ett vägmuseum i Borlänge. Med dessa 
och ett antal andra besparingar kan många av 
de kända bristerna inom Trafikverkets museer 
åtgärdas och det arbetet påbörjades under fjol-
året, vilket framgår längre fram.

Med stora förändringar följer oundvikligen 
omorganisationer. På Sveriges Järnvägsmuseum 
tillkom redan från årsskiftet en ny tågtrafikav-
delning under Henrik Reuterdahls ledning och 
den publika verksamheten med Mia Lundstedt 
som chef blev en självständig avdelning. Av- 
delningen Samling och kunskap under Katarina 

Sandberg behölls men tillfördes personal som 
funnits i en tidigare stabsfunktion. Sveriges 
Vägmuseum utgjorde en fjärde avdelning under 
året fram till stängningen av museet i Borlänge 
då personalen från och med 2013 fördelades på 
övriga avdelningar. Trafikverkets museer utgör 
en så kallad resultatenhet inom Trafikverket 
som efter en förändring inom myndigheten 
under hösten blev direkt underställd general-
direktören. För den operativa styrningen finns 
fortfarande en internstyrelse som fick ny ord-
förande, Christer Hårrskog, kommunikations- 
direktör i Trafikverket. Jag anser att vi med 
denna nyordning har fått en mycket bra platt-
form för både trygghet och utveckling. I slutet 
på året fick vi till exempel ordning på en del 
kniviga ansvars- och finansieringsfrågor som 
kommer att vara av mycket stort värde för 
museet under kommande år.

Nyrekryteringar av en antikvarie för doku-
mentationer och en museitekniker påbörjades 
och utöver det kunde en ny tjänst som fordons-
tekniker med delansvar för elektrolok tillsättas. 
Det blev inget oprövat kort utan i stället kunde 
vi definitivt knyta till oss Johan von Oelreich, 
som tidigare gett prov på sina ändamålsenliga 
kunskaper som projekt- och timanställd. Johan 
är utbildad eltekniker och har fått sin järnvägs-
museala skolning på Skara–Lundsbrunns Järnväg 
och senare i Järnvägsmusei vänners verksamhet 
i Herrljunga. Redan 2011 beslutades i samband 
med verksamhetsöversynen att vi skulle avsluta 
vårt engagemang i Herrljunga, som främst 
bestod i en ansenlig hyreskostnad, i fast förviss-
ning om en utmärkt lösning med Nässjö Järn-
vägsmuseum som ny hyresgäst och fodervärd för 
Herrljungagänget. Tyvärr vet vi i dagsläget inte 
om verksamheten kan fortsätta som vi hoppats 
och trott. Oavsett hur det går vill jag framföra 
mitt och museets varma tack till Per-Åke Lam-
pemo och alla eldsjälar som lagt ned tid, kraft 
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och energi på att hjälpa oss och järnvägshobbyn 
under många år. Jag håller tummarna för att de 
får fortsätta med sitt arbete i lokstallet. Museivän-
nernas ordförande, Rolf Sten, och Göran Engström 
har traditionsenligt hållit i två forskarseminarier 
som i avsaknad av etablerade relationer med uni-
versitet och högskolor är en mycket betydelsefull 
gärning för museets kunskapsuppbyggnad. Som 
museets egen personal känns Järnvägsmusei vän-
ners anställda i Digitalprojektet som, tillsammans 
med ett drygt 20-tal personer från Fas 3, dagligen 
kämpar på med digitalisering och registrering 
av vår stora bildsamling i kontorsbyggnaden vi 
hyr på Nynäs i Gävle, alldeles intill den stora 
fordonshallen. Det är ett fantastiskt, omfattande 
och viktigt jobb som görs här vars resultat redo-
visas längre fram.

Personalsituationen vid Sveriges Järnvägsmu-
seum såg ut så här den 31/12 2012:

Internstyrelse Trafikverkets Museer
Christer Hårrskog Ordförande, Trafikverket, 
 kommunikationsdirektör
Lars Berggrund Trafikverket, Senior advisor
Karin Englund Nordiska Museet, ekonomidirektör
Johnny Hedman Trafikverket, chefsarkitekt
Birgitta Johansen Riksantikvarieämbetet, 
  chef Samhällsavdelningen
Rolf Sten Järnvägsmusei vänners ordförande
Daniel Wetterskog Tekniska museet,
 chef Publika avdelningen

Carolina Engberg sekreterare
Robert Herpai facklig observatör SACO
Ingvar Carlsson facklig observatör SEKO
Robert Sjöö föredragande 
 verksamhetsansvarig

Johan von Oelreich anställdes för att ta hand om våra 
ellok även om han också kan ånglok och köra fordon i 
växling. Foto: Mikael Dunker.
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Museichef
Robert Sjöö Trafikverkets museer/ 
 Sveriges Järnvägsmuseum

Intern service
Carolina Engberg administration, 50%, konsult
Lars Erik Jonsson ekonomi, fastighet och IT
Rolf Jansson vaktmästeri, 50%
Martin Öhlin säkerhetsansvarig tågtrafik, 25%

Avdelning Samling och Kunskap
Katarina Sandberg chef
Christina Engström arkiv, bibliotek och forskarservice, 75%
Robert Herpai bildarkiv, bibliotek och forskarservice
Sten Holm sakkunnig fordon
Arvid Högberg föremålshantering, Ängelholm, 25%
Stefan Carlsson finsnickeri
Thom Olofsson ansvarig restaurering
Kristin Thorrud föremålsantikvarie
Ingemar Nilsson föremålshantering, Ängelholm, visstid
Emelie Svensson föremålshantering, Ängelholm, visstid
Lars Olov Karlsson järnvägshistoriker, timanställd

Avdelning Publik verksamhet
Mia Lundstedt chef
Olle Andersson reception, butik och specialarrangemang
Helena Berg program
Mikael Dunker marknadsföring
Peter Iller storytelling och mediaproduktion
Rolf Jansson servicetekniker, 50%
Stefan Nilsson assistent
Anna Toräng utställning
Lena Vikström reception och café, visstid
Monica Granath reception, timanställd
Fridah Holmgren reception, timanställd
Linda Jansson-Forsmark reception, timanställd 
Filip Kiliansson assistent öppet magasin, timanställd
Fredrik Larsson  reception, timanställd 
Anna Nygren reception, timanställd
 

Avdelning Tågtrafik
Henrik Reuterdahl chef
Martin Öhlin underhåll och trafiksäkerhet, 75%
Staffan Källström fordonsmekaniker
Johan von Oelreich fordonsmekaniker
Mattias Smedberg fordonsmekaniker
Pär Lindberg reservdelshantering, visstid
Hans Sjögren vagnskötare, visstid
Anders Lindberg fordonsmekaniker, Ängelholm, 
 timanställd

Digitalprojektet ( Järnvägsmusei vänner)
Lennart Lundgren projektledare
Daniel Andersson logistik och IT-support
Nils-Erik Bjärlund IT-expert
Daniel Dufvenberg utbildning, kvalitetskontroll och  
 IT-support
Björn Volt skanning och IT-support
Bengt Lindberg kvalitetskontroll, timanställd
Rolf Sten utbildning, timanställd

Avdelningen Sveriges Vägmuseum berörs inte i 
detta sammanhang.

Efter ett ekonomiskt mycket tufft år 2011 blev 
budgeten för 2012 betydligt bättre. Genom flera 
tilläggsäskanden för avvecklingsarbete – regist-
rering av samlingarna som är kvar i Ängelholm 
– och de nedgångna bangårdarna i Gävle kunde 
personal visstidsanställas och banarbeten köpas. 
I den publika verksamheten ökade intäkterna 
rejält och ett högt satt egenfinansieringsmål inom 
avdelningen på 35% kunde uppnås. Även tågtrafi-
ken bidrog med stora inkomster från främst upp-
dragskörningar och i viss mån från försäljning av 
fordon, reservdelar och skrot. Omsättningen blev 
den bästa någonsin, även om man måste betänka 
att 5 mnkr av museets medel lämnades i drift- 
bidrag till Järnvägens Museum Ängelholm. Tack 
vare god ekonomi så kunde vi erbjuda ett bra 
utbud och samtidigt koncentrera oss på det lång-
siktiga bevarandet av järnvägens kulturarv.

Samling och kunskap – bättre ordning och 
ökad tillgänglighet

Den stora händelsen var att äntligen få ut stora 
delar av fotosamlingen på Internet. I samband 
med Arkivens dag kunde Samlingsportalen göras 
tillgänglig för alla med tillgång till en dator. Unge-
fär 60 000 digitaliserade bilder kunde därmed 
komma fram i ljuset. Bakom detta ligger många 
år av hårt registreringsarbete men det viktiga ste-
get från ord till handling och en tillräcklig volym 
kunde tas genom Järnvägsmusei vänners digital-
projekt med stöd av Arbetsförmedlingen och syssel-
sättningsåtgärden Fas 3. Initiativtagaren Rolf Sten, 
projektledaren Lennart Lundgren och IT-experten 
Nils-Erik Bjärlund har gjort ett jättejobb för att få 
till en driftsäker och användarvänlig databas. Vi 
kunde konstatera att det fortfarande finns en hel 
del kvalitetsbrister men vi kunde inte vänta längre. 
Samtidigt får vi nu möjlighet till extern hjälp från 
uppkopplade experter för rättningar och uppda-
teringar. Självklart kunde vi inte förvänta oss att 
projektet skulle kunna leverera toppkvalitet direkt 
men vi har överraskats positivt av det engagemang 
och intresse som Fas 3-gruppen visat och inte 
minst viljan att göra ett bra jobb. Vi har kontinu-
erligt arbetat med att förbättra kvalitetssäkringen 
och databasen kommer att bli bättre och bättre 
samtidigt som tillväxten fortsätter. Det har varit 
ett självklart inslag vid varje studiebesök hos oss 
att visa digitalprojektet och det är en av de saker 
som imponerat mest på våra besökande grupper, 
allt från internstyrelsen till museikollegor.
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60 000 bilder blev sökbara på nätet i museets bilddatabas, Samlingsportalen.

Bakom tillgängligheten till museets bildskatt står Järnvägsmusei vänner och ett framgångsrikt Fas 3- 
projekt. Digitalprojektet har även kunnat erbjuda anställning till flera personer i gruppen. Foto: 
Lennart Lundgren.
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Digitalprojektet håller till i det gamla kontoret 
på Nynäs i Gävle där det utöver kontorsrum fun-
nits ett stort lagerutrymme. Detta kunde under 
2012 tas i anspråk som arkivlokal för framför 
allt arkiven från Trafik AB Oxelösund–Gräng-
esbergs Järnvägar (TGOJ) och AB Trafikrestau-
ranger (TR). Dessutom fick vi plats med det som 
måste hämtas från Ängelholm i form av arkiv 
men framför allt det gamla SJ-biblioteket som i 
samband med bolagiseringen av SJ fördes över 
till Banverket för att magasineras på dåvarande 
Banmuseet. Christina Engström och Robert Herpai 
har haft ett jättejobb med att hantera ungefär 
en hyllkilometer handlingar och böcker. Järn-
vägens Museum Ängelholm ska inte ha egna sam-
lingar utan allt som visas där tillhör fortfarande 
Sveriges Järnvägsmuseum. Det har inneburit 
ett stort registreringsarbete och att sådant som 
endast ska förvaras ska till magasin i Gävle. 
Tills vidare har vi behållit ett föremålsmagasin i 
Ängelholm. Under hela 2012 hade vi en projekt-
anställd antikvarie, Emelie Svensson, för regist-
rering av samtliga föremål i utställningen och 
det mesta i föremålsmagasinet. Till sin hjälp har 
hon haft Arvid Högberg som efter det lämnade 

oss med välförtjänt pension och Ingemar Nilsson 
med järnvägskunskaper inhämtade vid region-
museet i Kristianstad och museiföreningen 
Östra Skånes Järnvägar. Följden har blivit att vi 
har bättre koll på samlingarna i Ängelholm än 
dem i Gävle. De senare utgör å andra sidan ett 
riktigt föremålsberg men vår föremålsantikva-
rie, Kristin Thorrud, har kommit långt med syste-
matisering och ett enhetligt arbetssätt. Det har 
varit ett stort arbete att städa i den gamla data-
basen och vi kom så långt under 2012 att vi kan 
påbörja nyregistrering i större skala under 2013. 
Kristin har också tagit fram en modell för digital 
dokumentation av våra fordon något som också 
påbörjades av vår sakkunnige, Sten Holm. Sten 
har också varit engagerad i det tekniska återstäl-
landet i restaureringen av lokaltågsvagnen, SJ 
Co13 2832, som under Thom Olofssons ledning 
närmade sig färdigställande. Av återställnings-
arbetena, utöver den kanske bästa ytbehandling 
Thom åstadkommit, bör framhållas de av Stefan 
Karlsson nytillverkade fönstren, de nya ”nitför-
banden” på taket som gjorts av Thomas Lydén 
från Industrirörteknik och märkningen utförd av 
museivännen Jonny Hallgren. 

Kontorsbyggnaden på Nynäs i Gävle rymmer inte bara digitalprojektet utan även arkivlokal för en hyllkilometer 
handlingar och litteratur. Foto: Lennart Lundgren.
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Lokaltågsvagnen, SJ Co13 2832, återställdes i ett utsökt sent 1930-talsutförande och blir dessutom ett värdefullt 
tillskott i museets tågtrafik. Foto: Mikael Dunker.

Restaurering av fordon är resurskrävande 
och tar lång tid och därför behövs långsiktiga 
planer. Flertalet fordon i samlingen ska inte 
ändras alls men kräver omsorgsfull förvaring 
medan vissa kanske inte är så intressanta sett 
i det riktigt långa tidsperspektivet och som 
därför med fördel kan användas frekvent i 
tågtrafik. Parallellt med gallringen i våra sam-
lingar har vi arbetat med att klassificera de 
fordon vi ska ha kvar för att använda våra 
resurser på bästa sätt. Det kan i bland från 
järnvägsintresserade framskymta önskemål 
om att så mycket som möjligt ska återföras 
i ett så tidigt utförande som möjligt. Det är 
vare sig önskvärt eller rimligt. I traditionell 
museiverksamhet så är det i princip alltid 
senaste utförande som gäller och valet står 
mellan konservering eller underhåll. På trans-
portmuseer har däremot praxis varit att åter-
ställa och det finns naturligtvis poänger med 
det också. Därför gör också vi detta. Genom 

restaurering får man inte bara ett vackrare 
fordon. Vägen dit innebär också en stor och 
värdefull kunskapsuppbyggnad. Detsamma 
gäller vid trafik med äldre fordon då såväl 
trafik som underhåll innebär bevarande och 
överföring av kunskap. För den långsiktiga 
planeringen kan man förenklat säga att vi har 
infört tre huvudkategorier av fordon; musei-
föremål i samlingen i två kvalitetsnivåer och 
rena trafikfordon som inte ingår i museets 
samling. Vissa av fordonen i samlingen kan 
användas i trafik och får då ett klassificerings-
tillägg men det är framför allt krav på han-
tering och förvaring som styr planeringen. 
Arbetet med en bevarandeplan för godsvagn- 
ar har också påbörjats. Såväl gallring, som 
klassificering och planer syftar till ett lång-
siktigt bevarande, beslut om investeringar 
och en höjd status för järnvägens kulturarv. 
Endast genom det kan vi få en verksamhet 
som håller över tiden.
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Avvecklade fordon förutom ett 20-tal 
godsvagnar under 2012:

Ånglok
SJ B 1038  överlämnad till Nässjö Järnvägsmuseum 
 (Herrljunga)
SJ S 1252 överlämnad till Regionmuseet i Kristianstad
SJ E10 1744 skrotad för reservdelar till E10 1746

Ellok
SJ Da 936 byte med Ostkustbanans vänner
SJ Ra 987 såld till Nässjö Järnvägsmuseum

Diesellok
SJ T41 202 skrotad för reservdelar till T41 200 och 204
SJ T43 220 skrotad för reservdelar till T43 239

Lokomotor
SJ Z3 84 överlämnad till Ostkustbanans vänner

Personvagnar
SJ B14 1564 överlämnad till Västra stambanans vänner i 
 Oxelösund
SJ So10 1899 överlämnad till Nässjö Järnvägsmuseum 
 (Herrljunga)
SJ A2 5040 såld till TÅGAB
SJ FV1 25934 överlämnad till Nässjö Järnvägsmuseum 
 (Herrljunga)

Fokus har varit på gallring men två ellok har också 
tillförts museet. Ma-loket nr 966 hamnade omedelbart 
i utställningen och kommer att bevaras i sitt senaste 
TGOJ-utförande. Foto: Mikael Dunker.

Fordon som tillförts samlingarna under 
2012:

Ellok
SJ Dk 444 byte med Ostkustbanans vänner

TGOJ Ma 966 köpt av Green Cargo AB

Tågtrafik – omfattande verksamhet från 
norr till söder

Från restaurering är steget inte så långt till tåg-
trafiken. Någon kanske undrar varför verksam-
heten inte hör ihop organisatoriskt och det beror 
på att kraven på restaureringen ställs utifrån 
ett samlingsperspektiv och inte ett trafikbehov. 
Det löpande underhållet görs däremot på tra-
fikavdelningen oavsett om det är ett samlings-
fordon eller ett rent trafikfordon. Avdelningen 
var helt ny 2012 och genom att den utgjorde ett 
eget verksamhetsområde blev det både tydligare 
för den som ville beställa ett historiskt tåg och 
en mer effektiv verksamhet. Trafikåret blev det 
mest omfattande någonsin. Höjdpunkten var 
nog i månadsskiftet augusti–september med 
uppdrag som krävde två tåg samtidigt för LKAB, 
Trafikverket och inte minst Järnvägsmusei vän-
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ner runt Kiruna och Haparanda. Med Järnvägens 
Museum Ängelholm har vi en trogen beställare i 
södra Sverige och liksom på den tiden museerna 
hängde ihop har vi kört ångtåg vid säsongstarten 
i maj och vid Luciatiden. Vi har tillsvidare också 
behållit underhållsverkstaden i Ängelholm.

Sammanlagt kördes tåg, utöver växling, i 141 
dagar och över 28 000 tågkilometer. Intäkterna 
från trafiken har varit de dominerande men 
avdelningen har även administrerat fordonsav-
vecklingen, vilket även under 2012 bidrog till 
finansieringen av ett ganska kostsamt fordons-
underhåll. Ett oväntat motorhaveri på diesel-
loket T42 205 under transport till Haparanda 
blev en kostsam erfarenhet. Järnvägsmusei vän-
ners initierade projekt med att få liv igen i det 
elektriska elloket BJ O 214 närmade sig också sitt 
slutförande. Efter museivännen Bengt Bomans 
ordentliga förarbete på den av årsmötet beslu-
tade budgeten kunde museet genom Euromaint 
i Notviken göra nödvändiga åtgärder på löpver-
ket. Gamla lok innehåller alltid överraskningar 
så prislappen för ett driftdugligt O-lok i princip 
tiodubblades utifrån ursprungssumman. Jätte-

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Trafikverkets generaldirektör, Gunnar Malm, bekantade 
sig med museets ångtåg och lokföraren för dagen, Martin Öhlin, i samband med invigningen av Kiruna nya 
järnväg. Foto: Fredric Alm.

roligt att kunna använda och visa ett ellok från 
en privatbana men projektet visar ännu en gång 
behovet av långsiktiga planer. Utan fordonsav-
vecklingen hade projektet inte varit möjligt att 
genomföra.

Med egen kompetens har en hel del kunnat 
göras på våra driftsatta fordon. Det mest ener-
gikrävande arbetet var utbytet av rökgastuber 
i ångpannan på ångloket SJ B 1108 som krävt 
både muskler och smidighet, vilket finns inom 
avdelningen genom Mattias Smedberg, Staffan 
Källström och Johan von Oelreich. Loket blev också 
utvändigt iordninggjort. Åtgärder har gjorts på 
SJ R 976 som vid två tillfällen varit under ånga, 
tillgängligt för besökare. I Ängelholm fick SJ 
E 902 nytt golv och tak genom Martin Öhlins 
och hans mannars försorg, såväl anställda som 
seniorkonsulten Anders Lindberg som frivilliga 
genom Järnvägsmusei vänner. Jag kan rekom-
mendera Tobias Bengtssons blogg, Bakom en stall-
port i Ängelholm. Hytten har blivit en fröjd att 
skåda. E-loket flyttades efter årets sista körning 
i Ängelholm till Gävle för att ersättas av SJ KA 
692 som under 2013 äntligen ska färdigställas 
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Det är trångt även i stora lok. Museets fordonsmekaniker gör ett hårt, smutsigt och viktigt jobb 
med våra trafikfordon. Här tubbyte på ångloket, SJ B 1108. Foto: Mikael Dunker.

Museets trafikpersonal i Ängelholm har tillsammans med Järnvägsmusei vänner sett till att 
trafikloket E 902 blivit en både vacker och trevlig arbetsmiljö. Foto: Tobias Bengtsson.

även exteriört. I vår södra filial har också reno-
veringar gjorts av personvagnen SJ AB7 3213 
och avdelningens tjänstevagn S8T 2959. I Gävle 
har översyner gjorts på elloken SJ Da 820, Da 
936 (inför bortbytet), Dk 444 och rapidloket, Ra 
846, som också fått nya batterier. Fokus för per-
sonvagnarna har lagts på hjulrevisioner och bat-
terier. Samtliga resandevagnar i Årgångståget, SJ 
Co9 2798, Co8cs 3200, Bo5b 3295 och 4356 har 

varit föremål för större eller mindre åtgärder med 
Hans Sjögren som sammanhållande. Bakom allt 
underhåll har Pär Lindberg förbättrat och hållit 
ordning på reservdelsförrådet. Under en arbets-
vecka gjorde hela avdelningen en storstädning 
inne i fordonsmagasinet på Nynäs, vilket under-
lättar för fordonsunderhållet och som dessutom 
ökar tillgängligheten för både samlingsverksam-
heten och för besökare under öppethållandet här.
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Publik verksamhet – mer för kunden och 
besöksrekord igen

Årets stora grepp i den publika verksamheten var 
att göra fordonsmagasinet på Nynäs tillgängligt 
för besökare under sommarsäsongens nio veckor. 
Ungefär 3 000 kvadratmeter, eller en knapp tred-
jedel av byggnaden, stängslades in och enkla, 
inplastade skyltar hängdes på fordonen. För att 
göra det möjligt för museets besökare att ta sig 
dit erbjöds rälsbussturer fem gånger dagligen 
mellan museets huvudområde på Sörby Urfjäll 
och magasinet, en resa på knappt fyra kilometer. 
I anslutning till de fordon som visades gjordes 
också en enklare utställning. Andra nödvändiga 
åtgärder var en träplattform för rälsbussen, iord-
ningställande av en bemannad reception med ett 
mindre butikssortiment och ett litet café. Själv-
klart krävde detta både investeringar och en hel 
del extrapersonal för rälsbussförare och dubbel-
bemannad reception. Två huvudfrågor infann 
sig. Törs vi låta besökare gå på egen hand bland 
våra skatter och hur löser vi merkostnaden? Den 
första frågan hanterades genom att olyckssäkra 
så mycket som möjligt, ta undan alla mindre 

Museet kunde visa mer än dubbelt så många fordon under sommaren och dessutom sådana som inte får plats i den 
ordinarie utställningen där spåren inte tillåter fordon som är längre än 22 meter. Foto: Mikael Dunker.

föremål och vädja till aktsamhet både på skyltar 
och genom personalen. Ett mer kontroversiellt 
beslut var att höja entréavgiften till museet under 
sommaren från 50 till 80 kronor, ett med stor-
stadsmått mätt ändå ganska blygsamt pris. Till 
vår stora lättnad visade sommarens gäster stor 
respekt för föremålen. Vi kunde inte se någon 
åverkan någonstans och det vill inte säga lite då 
över 7 000 personer tog tillfället att utöka musei-
besöket med en tur till fordonsmagasinet. När 
det dessutom kom nästan 20 000 besökare under 
de nio sommarveckorna med höjd entré så var 
även finansieringen i hamn. Försöket gav mer-
smak och kommer att upprepas.

Genom de enkätundersökningar vi gör löpande 
vet vi att våra besökare är förvånansvärt nöjda 
med museet. Vi själva har tröttnat på den ålders-
stigna basutställningen för länge sedan men våra 
gäster verkar älska den. Det håller inte i evighet 
så självklart planerar vi för en modernisering 
och även förbättring av biutrymmena. Entrén är 
till exempel pinsamt trång under evenemangs- 
dagar. Vad som däremot skymtar fram med jämna 
mellanrum är kritiska synpunkter på mat och 
förtäring. Redan i slutet på 2011 fick en av våra 
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Premiär för säsongsöppet i fordonsmagasinet på Nynäs. Invigningstalare var Gävle kommuns näringslivschef, Tove 
Elvelid. Foto: Christina Engström.

visstidsanställda, Lena Vikström, med bakgrund 
i restaurangnäringen uppdraget att lyfta det 
enkla caféet. Med nya möbler, ändrat utbud och 
inbjudande självservering så har omsättningen 
ökat rejält och dessutom har kundnöjdheten 
ökat. Det har till och med blivit fikahäng här på 
onsdagar när det är fri entré. Vi bytte inför 2012 
även entreprenör för matleveranser till special-
arrangemang och sommarservering. Medvetet 
har vi valt en inriktning mot rejäl och bättre 
husmanskost till de ordinarie besökarna framför 
ett exklusivare men lite smalare gourmetutbud. 
Vår nya samarbetspartner blev Restaurang Heart-
break och valet verkar ha fallit till besökarnas 
belåtenhet. Årets andra lokallyft blev en reno- 
vering av barnrummet, Lilla station, som är 
 viktig för de ungas trivsel på museet. 

Museets klubb för 5–12-åringar, Lokråttorna, 
fostrar blivande museivänner. Under året fick 
våra unga, nyfikna, favoriter förevisningar i vår 
egen underhållsverkstad, Trafikverkets driftled-
ningscentral i Gävle och museivännernas modell-

järnvägsverksamhet. Dessutom fick de tillfälle att 
utöva detektivarbete i museets arkiv. På bredare 
front erbjöds förskolor, fritidsverksamhet och 
skolor ett Hosäterpaket som bestod i ett besök hos 
banvaktarhustrun i stuga och uthus och möjlighet 
att pröva lekar från förr. Gensvaret blev stort och 
det var fullt hus under hela maj månad när Hosä-
terpaketet gavs. Vi har fortsatt samarbetet med 
äldre barn eller unga vuxna främst genom vår tea-
terman Peter Illers pjäser och teaterinriktningen på 
estetiska programmet vid en av Gävles gymnasie-
skolor. Varje skollov bjöd på teaterpremiär. Under 
sportlovet skedde skådespelet ombord på utflykts-
tåg. Sommarteatern utgjordes av dramatiserade 
visningar av Hennans stationshus och banvaktar-
stugan, helt i regissörens egen regi, medan höst-
lovets föreställning, Gnisselpassagen, hade unga 
skådespelare och traditionsenligt spöktema. Vår 
programansvariga, Helena Berg, som Tura Sventon 
dök också upp till den månghövdade barnaska-
rans stora förtjusning. Sportlovet erbjöd, utom 
teater, möjligheten att utöva tågsport med grenar 
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Unga mammor trivs i museets 
uppfräschade café. Foto: Peter 
Iller.

som skotta kol, pricka spottkoppen och hierarki-
bowling. Både sportlov och höstlov drog en stor 
publik. Den största satsningen på barnfamiljer, en 
familjedag den 3 juni, höll däremot på att regna 
bort. Till ett ihållande, kraftigt regn kom byiga 
vindar och en temperatur på fem plusgrader, 
samma som på juldagen som någon konstaterade. 
Trots denna motvind kom 1 531 besökare för att 
ta del av ett omfattande program med alla de stora 
tågoperatörerna närvarande, SJ, Green Cargo, Tåg i 
Bergslagen och X-Trafik, banunderhållarna Infran-
ord AB och inte minst barnunderhållarna Zillah 
och Totte. Vi hade hoppats på dubbelt så många 
men en eloge till de tappra som trotsade en regnig 
sommars regnigaste och kallaste dag i Gävle.

Utöver rälsbuss och öppna magasin under 
sommarsäsongen introducerades ännu en nyhet, 
motorsöndagar. Som en liten aptitretare inför mer 
vägburen historia på Sveriges Järnvägsmuseum 
gavs motorhistoriska föreningar möjlighet att visa 
upp sig på museiområdet utanför Hennans sta-
tion på söndagar under sommarsäsongen. Samt-
liga nio söndagar kunde fyllas med ett eget tema 
med allt från vespor till amerikanare och veteran-
lastbilar. Vi kunde omedelbart konstatera att vi 
nådde nya målgrupper. Ett ännu djärvare försök 
i den riktningen var samarbetet med Razorback’s 
Production och en veteran- och nostalgimarknad 
på museet i samband med Gävle Cruising. Trots 
spännande kulturmöten med väldiga, skinn-
klädda herrar med flätat skägg blir det troligen 
ingen upprepning. Vi måste också tänka på publi-
kens förväntningar på både det ena och det andra. 

Årets museidag i september hade tema ånga 
men det spann eller small även från förbrän-
ningsmotorer ämnade för väg och vatten. Sve-
riges enda ångbil av det berömda amerikanska 
märket Stanley Steamer var en väl beskådad 
gäst. Bilen, som nyligen köpts till Sverige från 
USA, är tillverkad 1906 och var i princip kör-
klar men av säkerhetsskäl fick premiärturen 
anstå. Ett nytt, givande upplägg var ångtågs-
turer med tre tåg till och från Norrsundet, ca 
fyra mil norr om Gävle, de första tre milen 
på Ostkustbanan men avslutningen på den 
nedlagda, tidigare spårviddsbreddade, delen 
av Dala–Ockelbo–Norrsundets Järnväg (DONJ) 
med klar karaktär av museijärnväg. Stations-
huset i Norrsundet finns kvar och används 
bland annat till café och dagen till ära hade 
Knutpunkten landsbygdscenter och Hamrånge 
företagarförening ordnat med stor marknads-
plats och underhållning. Två av tågen var 
museets persontåg medan det tredje var ett 
mycket trevligt godståg från gästande Musei-
föreningen Gefle–Dala Järnväg. Tågen kunde 
mötas i Gävle, Norrsundet och på linjen, vil-
ket gav ytterligare dimension åt tågresandet. 
Det stora malmtågsloket, SJ R 976, det lilla 
byggnadsloket, BYCF 10, annars på Landa-
banan utanför Bollnäs, och ångkranen från 
Ånge i arbete var andra ångdrivna attraktio-
ner på museiområdet. Lagom till museidagen 
anlände manövervagnen till det X2-tåg som 
SJ köpt tillbaka från Kina. År av utomhus-
förvaring i Kina visade sig ha medfört ett 
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Norrsundet bjöd på en utsökt miljö för järnvägsnostalgi under museidagen. Foto: Robert Sjöö.

Två gånger Anna jobbade med utställningen. Anna Renton från London 
Transport Museum och Anna Toräng hos oss. Foto: Peter Iller.
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Direkt från Grand Central Station i New York till 
Gävle: utställningen “Art of the Poster” från London 
Transport Museum.

kraftigt doftande skikt av mögel över hela 
inredningen. Genom en blixtsanering kväl-
len innan kunde vi ändå erbjuda visningar 
av förarutrymmet med ständigt öppna dör-
rar. Museidagen bjöd lyckligtvis på strålande 
väder men ”bara” drygt 3 500 besökare. 

I Järnvägsmusei vänners regi genomfördes 
Modelltåg 12, Sveriges största modelltågsut-
ställning med bland annat modelljärnvägar i 
olika skalor, till exempel en klassisk Märklin-
anläggning i 1950-talsstil, workshop i modul-
bygge och radiostyrda bilar och båtar. Utöver 
utställningen i magasinet kunde vi husera tre 
tillfälliga utställningar under året. Först ut 
var Järnvägens framtid där Trafikverket visade 
stora projekt inom Region Mitt. En mindre 
höstutställning var Fotomaraton, med alster 
från en lokal fototävling, från vilken även vin-
narna korades på museet. Årets stora utställ-
ning Art of the Poster – affischkonst från Londons 
tunnelbana, lånades in från London Transport 
Museum efter att den tidigare under året varit 
på Grand Central Station i New York. Anna 
Toräng och Peter Iller lyfte utställningen, som 
alltså bestod av originalkonstverk och inte 
tryckta affischer, med en tilltalande inram-
ning.

Fjolårets fria entré under december upprepades 
men behövdes inte för att uppnå besöksrekord. 
Det var ett faktum redan i november. Det nya 
besöksrekordet blev 55 888 personer, en uppgång 

med hela 8,4% från 2011 års rekordnotering. 
Utöver ett makalöst program under Helena Bergs 
ansvar har entréintäkter samt fler specialarrange-
mang och ett attraktivt butikssortiment signerade 
Olle Andersson varit avgörande för att intäkterna 
har ökat ännu mer. Kundnöjdheten har också sti-
git från redan höga nivåer och vi märker att vår 
attraktionskraft är större lokalt och i regionen. 
Goda exempel på det under 2012 var den nya ron-
dellen från infartsleden, Österbågen, till Växelgatan 
och Rälsgatan, där museet ligger som utsmyckades 
med räls och ekerhjulaxlar från ett ånglok samt att 
busshållplatsen intill döptes om från Sörby Urfjäll 
till Järnvägsmuseet. Under året blev det också klart 
att Gävle kommun med ekonomiskt stöd från 
Region Gävleborg ska göra en förstudie om etable-
ring av ett besökscenter i anslutning till museet för 
presentation av och dialog om regionens framtida 
transportlösningar. En idé för nationell nivå som 
kläcktes i en av alla museiutredningar och som 
inte kommer att förverkligas i Stockholm, vilket 
en annan utredning inom Trafikverket landade i. 
Så snart vi vet om kommunens projekt förverk-
ligas eller ej så kan vi börja med den nödvändiga 
ombyggnaden av museets entré och basutställning. 
Sveriges Järnvägsmuseum är en av Gävles viktiga 
profilbärare som besöksmål och Mia Lundstedt 
och vår marknadsförare Mikael Dunker har varit 
hårt engagerade i de regionala turistnätverken, vil-
ket naturligtvis har haft mycket stor betydelse för 
framgångarna i den publika verksamheten.

Intern service – arbetet som inte synts

Bakom kulisserna finns ett tappert gäng som ver-
kar utan att synas. Lars-Erik Jonsson inledde året 
med att sköta i stort sett hela administrationen 
men till hösten kom efterlängtad förstärkning 
genom Carolina Engberg från Manpower som pre-
cis passade den profil vi hoppades kunna hitta. 
Roffe Jansson har förtjänstfullt gett det vaktmäs-
teristöd som verksamheten behöver och Stefan 
Nilsson har hjälpt till på avdelningarna när det 
behövts handräckning. Själv har jag haft förmå-
nen att ännu ett år leda en verksamhet som jag 
blir mer och mer stolt över. Det har blivit ganska 
många år för mig nu i rollen som verksamhets-
ansvarig men jag garanterar att inget har varit 
det andra likt, vilket inte minst borde framgå av 
årsrapporterna i SPÅR, och jag hoppas kunna 
återkomma med ännu en om ett unikt år på Tra-
fikverkets museer och Sveriges Järnvägsmuseum.
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Medverkande i årsboken

Lars Berggrund, Varberg, född 1945. Har ett stort intresse för hur järnvägen på-
verkat samhällsutvecklingen. Civilingenjör, stadsplanerare i Göteborg och avdel-
ningschef för Järnväg och Samhälle på Banverket.

Johannes Daun, Göteborg, född 1984. Doktorand i historia vid Göteborg univer-
sitet. Inriktad på socialhistoria och historiedemografi. Avhandlingsarbetet rör 
fruktsamhet, folkökning och urbanisering i Västsverige under slutet av 1800-talet.

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 
bok om Kalmar–Berga gavs ut 2001.

Staffan Granath är bosatt i Morshyttan och har av naturliga skäl kommit att intres-
sera sig för dess järnvägar, synliga från hemmet. Till professionen elektroingenjör. 
Har tidigare arbetat inom Försvaret. Senare, efter en sprängolycka, hos olika före-
tag inom elkraftbranschen med besiktning och konstruktion.

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

Robert Sjöö är chef för Sveriges Järnvägsmuseum och medlem av redaktionen för 
Spår.

Rolf Sten är järnvägshistorisk forskare och medlem av redaktionen för Spår. Numera 
pensionär med ett förflutet inom Telia Mobitel och Ericsson. Ordförande i Järn-
vägsmusei Vänner samt redaktör för tidskriften Sidospår.

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