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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1914?
Statens järnvägar
• Vid början av 1914 var den politiska situa
tionen i Europa mycket osäker. Sedan 1912
hade kejsardömet Österrike–Ungern erövrat
de kristna delarna av det stora turkiska riket.
Slovenien och Kroatien hade blivit delar av kej
sardömet och Serbien ett eget rike. Bosnien var
så instabilt, med en blandning av kristna och
muslimer, att det tills vidare satts under österri
kiska arméns förvaltning. Vapenindustrin hade
lysande tider och efterfrågan på svenskt stål och
svensk järnmalm ökade kraftigt.
• Två nya bandelar öppnades, Ulriksfors–
Hoting, 51,6 km, och Karungi–Övertorneå, 45
km.
• Dubbelspår var under bygge Saltskog (Söder
tälje)–Järna, Hässleholm–Eslöv och Olskroken–
Alingsås. Bygge pågick av banan Älvsbyn–Piteå
som öppnades provisoriskt i december och av
en 7 km godsbana från Dagarn strax norr om
Skinnskatteberg till Hultebo där en gruva skulle
öppnas.

• På många håll i Europa fanns redan system för
eldrift vid järnvägar, tidigare bara med likström,
då likströmsmotorer var lätta att starta och gav
jämn dragkraft. I Sverige hade man så vid spår
vägar och vid Djursholmsbanan sedan 1895. En
allvarlig nackdel med likströmssystemen var att
man inte kunde använda transformatorer utan
var tvungen att ha den av motorerna begränsade
spänningen hela sträckan från kraftverket till
motorn, vilket krävde mycket grova ledningar
och gav stora effektförluster. SJ hade sedan
1905 gjort försök med växelström på en försöks
sträcka från Stockholm till Järva och Värtan i
samarbete med tyska och amerikanska elindu
strier som AEG, Siemens och Westinghouse.
Även ASEA i Västerås deltog från 1910. SJ:s för
sök gav så värdefulla resultat att man 1910 beslöt
att elektrifiera malmbanan Kiruna–Riksgränsen
med 15 000 volt och 15 Hz som vid några tyska
banor. Den låga frekvensen 15 Hz gjorde att
motorerna fick nästan lika jämn och hög drag
kraft som likströmsmotorer. Redan under 1913

Vid dubbelspårsbygget mellan Göteborg och Alingsås utnyttjades ny teknik
i form av tryckluftdrivna redskap. Foto (båda bilderna): Samling Sveriges
Järnvägsmuseum.
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SJ littera Pa nr 28 på Riksgränsbanan. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.

monterade man stora delar av stolpar och kon
taktledning från Kiruna till Riksgränsen och i
november 1914 var kraftverket i Porjus färdigt.
De första elektriska loken SJ 1–8 littera O leve
rerades 1914–1915 från Siemens och redan i
juni 1914 gjordes vissa provkörningar. Axelföljd
var 1C-C1, alltså parvis hopkopplade så att de
användes som fyra lok.
• ASEA levererade det första elloket för person
tåg SJ 28 littera P med axelföljd 2B2.
• De första växelströmsloken, SJ littera O och
P, hade stora långsamma motorer då man ännu
inte ansåg sig kunna konstruera hållbara kugg
växlar utan måste låta motorn gå med samma
varvtal som drivhjulen.
• Ett undantag var det försökslok som ASEA
fick färdigt 1910 och hade en motorboggi med
en motor, kuggväxel och blindaxel. Det var
ursprungligen avsett för 25 Hz, men byggdes
om till 15 Hz och blev SJ 31 littera Z och kom
att användas vid provkörningarna och därefter
lokalt i Kiruna. Att ha drivmotor på bägge
axlarna var planerat om det skulle blivit ett
standardlok, men ovissheten om kuggväxlarna
gjorde att man nöjde sig med en drivboggi.
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• Under året levererades 55 ånglok av olika
typer, flertalet av tidigare kända typer. En viktig
nyhet var det första loket littera F, ett stort snäll
tågslok av Pacific-typ, alltså axelanordning 2C14. Dess konstruktion hade pågått sedan 1911 hos
Nohab med mycket inflytande från tyska banor,
speciellt från Württembergs typ C som byggdes
1909 med samma mått och typ av maskineri.
Största skillnaden var att SJ littera F hade ten
der med rund botten och att gångborden låg
ovanför cylindrarna. Loket hade fyrcylindrigt
kompoundmaskineri med högtryckcylindrarna
mellan ramverket och de större lågtryckcylin
drarna utanför, som redan 1913 hade använts på
två lok för Uppsala–Gävle järnväg. Överhettaren
var av Schmidt’s typ som alla andra lok byggda
vid denna tid, och var så effektiv att en lokeldare
kunde bemanna detta stora lok med tjänstevikt
87,8+55,0 ton. Ytterligare 10 lok var beställda
och levererades 1915. Det första loket SJ 1200
var 1917 med i olyckan vid Getå där en banvall
rasade till följd av att lera i en sluttning blivit
uppmjukad av regn, men loket kunde bärgas och

repareras, så att det idag finns på Sveriges Järn
vägsmuseum. Loktypen gick sedan kvar vid SJ
till 1937 då de såldes till Danska Statsbanorna
sedan SJ elektrifierat alla banor där tunga snäll
tåg skulle gå. DSB lät bygga ytterligare några lok
av typen, och när DSB helt övergick till diesellok
blev några sålda till Nederländska Statsbanan.
• De två första dieselelektriska motorvagnarna
littera X1/CF1 hade byggts 1912 av Dieselelek
triska Vagn AB – DEVA – ett samarbete mellan
ASEA och Atlas. Motorvagnarna övertogs 1914
av SJ. De var treaxliga och provades i lokaltrafik
på olika linjer, bland andra Stockholm C–Värtan.
Motorstyrkan var 75 hkr diesel med två elmoto
rer med vardera 33 hkr. Det var inte tillräckligt
för att kunna gå med personvagn som släp. Efter
några år tog SJ ur dieselmotorn och lät sedan
Luth & Rosén 1922 montera utrustning för att
driva vagnarna från kontaktledningen på malm
banan, där de sedan gick länge lokalt i Kiruna.
• Person- och godsvagnar av tidigare kända
typer levererades. Tryckluftbroms fanns ännu
bara på malmvagnarna.

SJ littera F nr 1200 vid leveransen. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Ekenässjön. Stationshusen vid Sävsjöström–Nässjö järnväg ritades
av Yngve Rasmussen. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Enskilda banor
• Järnvägsstyrelsen valde att gruppera de många
enskilda banorna i två grupper: Av allmän bety
delse och utan allmän betydelse. De senare hade
enklare krav på statistik och redovisning, och
till dem räknades framför allt banor som huvud
sakligen utnyttjades av en ägande industri eller
hamn, även om de för sin relation med markägare haft offentlig koncession.
• Under 1914 tillkom den normalspåriga Sävsjö
ström–Nässjö järnväg, 94,8 km, som byggts som
dotterbolag till Kalmar järnvägar men hade lok
och vagnar med egen signatur. Banan går från
Nässjö söderut, med förbindelser till smalspårs
banorna i Vetlanda och Åseda, till anslutning i
Sävsjöström till KJ.
• Kil–Fryksdalens järnväg hade 1913 öppnats
från Kil till Sunne och öppnade 1914 till Oleby.
Den sista delen till Torsby var ännu under bygg
nad och öppnades först 1915. Banan hade ingen
egen rullande materiel utan trafikerades av Berg
slagernas järnvägar.

• Siljans järnväg från Borlänge till Insjön hade
1912 övertagits av Södra Dalarnes järnväg och
förlängdes nu 38,6 km från Knippboheden nära
Insjön till Rättvik där man hade förbindelse med
Gävle–Dala järnväg. I samband med det nedlades
persontrafiken Knippboheden–Insjöns hamn.
• Blekinge kustbanor, spårvidd 1067 mm, öpp
nade en 8 km sidobana från Sölvesborgs Tivoli
till Listershuvud, som 1917 förlängdes till Häl
levik och 1922 till Hörviken.
• Väderstad–Skänninge–Bränninge järnväg, 891
mm spårvidd, hade 1913 öppnats till Bränninge
och blev 1914 förlängd 3 km till Hygnestad där
den anslöt till den normalspåriga Mjölby–Häst
holmens järnväg. Trafiken var gles utom vid bet
skörden, och sköttes av Mellersta Östergötlands
järnvägar.
• Till banor utan allmän betydelse som öppna
des 1914 räknades Tingstad–Sannegården som
formellt var en egen bana ägd av Göteborgs stad,
men kom att bli början till ett större hamnspår
system till Arendal och Volvoverken.
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Bosjöns station vid Lindfors-Bosjöns järnväg. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

SJ littera ABo3 nr 1964 från 1911 var en av 15 restaurangvagnar vid SJ år 1914.
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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• Även Lindfors–Bosjöns järnväg – LBB, spår
vidd 600 mm, räknades som utan allmän bety
delse och utgick från Bosjön där det fanns
sågverk och träsliperi och anslöt till Bergslags
banan vid Lindfors station. Banan användes
även för transport av massaved som av BJ fördes
till Deje eller någon annan massafabrik. LBB
skulle vid starten ha ett motorlok tillverkat i
Finnshyttan med en Ruhrthaler tändkulemotor,
men motorn havererade efter en vecka, och man
övergick till två treaxliga ånglok från Orenstein
& Koppel. Från början användes ved vid dagens
början, sedan stenkol, men under det följande
kriget blev det bara vedeldning. LBB hade både
tvåaxliga vagnar och boggivagnar. En boggivagn
med halvöppen personavdelning och en stor
postlåda fanns, men då rättigheten för person
trafik inskränktes till ett tåg i veckan blev den
helt inbyggd och räknades som täckt godsvagn.
• Två normalspårsbanor, Halmstad–Nässjö och
Mellersta Södermanlands järnväg, körde från
DEVA hyrda dieselmotorvagnar liknande de
SJ provade, men fyraxliga med starkare motor.
Deras erfarenheter var så positiva att MlSlJ
behöll vagnen till förstatligandet, och HNJ
köpte ytterligare vagnar.
• Restaurangvagnar hade blivit populära, så att
SJ hade 15 vagnar, BJ två, SWB en, UGJ två,
ÖSJ två och BKB en smalspårig. Alla var bog
givagnar.

• De flesta ångloken köptes 1914 av SJ, men
vissa gick till privatbanor. BJ köpte från Motala
ytterligare tre godstågslok littera N3 av en typ
man haft sedan 1907, efter förstatligandet SJ lit
tera E4. Av samma typ köpte även GBJ ett lok
från Motala och HHJ ett från Nohab. Jämfört
med SJ littera E var det något kortare och hade
genom mindre drivhjulsdiameter större drag
kraft. FLJ köpte från Motala två tanklok littera
Y3 av en typ man haft sedan 1911. Ett lok av en
snarlik men något lättare typ köptes från Nohab
av Varberg–Borås järnväg
• Mora–Vänerns järnväg köpte ett tanklok från
Nohab som ersättning för ett äldre skadat lok
vars gamla märkning Östra Wärmlands järnväg
4 övertogs, trots att MWJ redan hade ett lok
märkt MWJ 4.
• Fyra lok av en intressant loktyp byggdes av
Motala för de banor med spårvidd 891 mm vilka
samarbetade som NVHJ. Loken med axelanord
ning 1C1-2 var i stort sett byggda som tanklok,
men hade hela vattenförrådet i en tvåaxlig cis
terntender. Möjligen kan man ha tänkt sig att
senare bygga om dem till normala tanklok om
banan förstärktes till högre axeltryck, men så
skedde aldrig, utan de var oförändrade till för
statligandet.

HWJ nr 31 vid leverans 1914. Ett av Västerviks-banornas ånglok med
cisterntender. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Henrik Reuterdahl

Nya ellok till Sveriges Järnvägsmuseum

Ma 966 som den såg ut innan den fick mindre lyktor och flyttade dörrar. Loket står
här med ett nattåg på väg norrut den 4 april 1975. Foto: Per Niklasson.

Utmönstringen av klassiska ellokstyper går nu
snabbt och snart kan vi ha ett Rc-lok i sam
lingen. Under de senaste två åren har vi samlat
in två andra klassiska lok.

Ma 966 Jacobina
SJ behövde starka ellok för den tunga trafiken på
den backiga stambanan genom övre Norrland.
Man köpte på 1940-talet loken littera M (senare
Mg) för detta, men trafiken växte och man
behövde fler sexaxliga ellok. Med erfarenheterna
från littera M så utvecklades Ma-loket, som fick
ganska stora skillnader mot M, då Ma blev star
kare och snabbare. Ma-loken levererades under
åren 1953–1960 och 966 tillverkades av ASEA/
Motala V/NOHAB/ASJ Falun samt levererades
10

den 18 februari 1960. Ma-loken användes från
början främst i godståg Ånge–Boden och i de
tunga nattågen mellan Stockholm och Kiruna,
men när Rc-loken kom fick Ma-loken gå mer
och mer i godståg även i södra Sverige. Även
TGOJ (Trafik AB Grängesberg–Oxelösunds
Järnvägar) beställde lok till sin malmtrafik, och
skillnaden mot SJ:s bestod främst av runda föns
ter i maskinrummen, annan färgsättning, samt
att de gick att multipelköra.
På 1970-talet lät SJ bygga om Ma-loken. De
blev då av med sina stora lyktor och fick mindre
Marchall-ljus, samt att dörren vid föraren flytta
des bak i maskinrummet för att slippa drag och
oljud. Ma 966 gick ut från ombyggnad den 28
februari 1978. SJ sålde alla sina kvarvarande 26

Ma-lok till TGOJ 1990, men 966 kom att stäl
las av samma år som allmänt slitet. 2001 lät
TGOJ renovera 966 och hon fick då sin nuva
rande gröna färg samt namnet Jacobina. Vin
tern 2011–2012 beslutade Green Cargo att man
skulle slopa de Ma-lok som kom från SJ den 1
mars 2012. Ma 966 gick i sitt sista tåg, koppar
pendeln från Helsingborg till Eskilstuna, den
28 februari 2012 och ställdes sedan av efter 52
år. Det hade då gått 2 792 176 km sedan det
var nytt.
Från vår sida fick vi tidigt veta att Green
Cargo planerade att ställa av de f.d. SJ-loken. Vi
hade då täta kontakter med Green Cargo för att
kunna bevara ett f.d. SJ-lok. I detta skedet var
det ingen som visste vad loken skulle kosta, eller
om Green Cargo ville sälja till någon annan än
eventuellt oss. Vi fick möjlighet att välja ut en
individ och funderade på 828, som var brun.
Vi visste att Kalmar Veterantåg gärna ville köpa
tillbaka ”sitt” lok, så vi meddelade att vi inte
ville ha det om Kalmar fick köpa det. Det ver
kade vara affär på gång med Kalmar så vi ställde
in siktet på ett annat lok. Av de som fanns

kvar blev 966 ett naturligt val. Loket var i gott
skick, det hade svarvbara hjul, korgen var inte
ombyggd på utsidan som på en del andra, och
loket stod på SJ-boggier (vissa TGOJ-boggier
hade hamnat under f.d. SJ-lok). Den 27 mars
anmälde vi intresse för loket och Ma 966 köp
tes av oss den 14 november 2012 för 200 000
kronor samt kördes för egen maskin till Gävle
den 17 november. I samband med att loket togs
igång i Eskilstuna gjorde verkstaden där även en
Ö1 (översyn 1) samt tvättade loket åt oss.
Green Cargo ställde av sina f.d. TGOJ Ma-lok
i samband med T13 vilket gjorde att sista tjänst
skulle skett den 8 december 2012. På grund av
lokskador fick Ma 409 gå sista svängen så sent
som 11–12 december 2012 med flis från Mora
till Nykvarn och ensamt lok åter till Eskilstuna.
Förare var Hans Nyberg.
Ma 966 är sparat för att representera en stor
serie lok hos SJ, men tanken är att låta loket vara
fredat i det skick det är för att berätta historien
om hur ett lok har använts genom åren. Loket är
fullt komplett och kördugligt, men kommer inte
köras mer än vid något enstaka tillfälle.

Stålämnestågen mellan Ovakos anläggningar i Hofors och Hällefors kom att bli en av Ma-lokens sista
arbetsuppgifter. Ma 966 Jacobina passerade Sellnäs på väg från Hällefors till Hofors den 13 februari
2012. Två veckor senare ställdes loket av efter 52 års tjänst på landets järnvägar. Foto: Anders Jansson.
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Ma 966 i Lindekullen den 23 februari
2012. Foto: Simon Bertilsson.

Namnet Jacobina
Text: Christer Fredriksson
Jacobina är ett gammalt namn på ett gruvutmål
i Grängesberg. Ett utmål är ett utstakat och av
bergmästaren godkänt område där utmålsinne
havaran har rätt att bryta den malm som finns
under marken inom området. Namnet Jaco
bina finns även på andra gruvutmål i Sverige.
När man börjar bryta malm, dvs. öppnar ett
gruvhål, har man en gruva. Utmålet/gruvan
Jacobina i Grängesberg tillfördes Grängesbergs
Grufve AB 1883 och övergick sedan via Klo
tens Bruks AB till TGO, Trafik AB Gränges
berg Oxelösund och därefter till SSAB och
sist Grängesbergs Gruvor AB. Brytningen i
Jacobina-gruvan upphörde på 1880-talet då det

fanns andra mera lättbrutna gruvor i samma
område. Då TGO flyttade sina anläggningar
från hängväggen till liggväggen på andra sidan
Skärningen, dagbrottet, så skulle man särskilja
malmuppfordringsschaktet, Centralschaktet,
från person- och materielschakt. Därför upp
fördes Jacobina lave under åren 1945–1947 för
personal och mater ieltransporter.
Jacobinalaven och Centralschaktets lave var
i drift till gruvan stängdes i januari 1990 och
uppfordring av materiel därefter fram till maj
månad 1990. Båda lavarna står fortfarande kvar
men tömda på utrustning som byggnadsminnen
av två olika typer av byggnadssätt. Fast gjutform
för Centralschaktets lave och glidform för Jaco
binalaven. Båda lavarna är kulturminnen.

Ma 966 i Stockaryd den 6 november 2011. Foto: Roger Lundberg.
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Dm3 1246-1247-1248 Oskar
Malmbanan har alltid haft ett behov av ökad
dragkraft och ökade tågvikter. Ett led i detta
var leveransen av de första Dm-loken (2-delade)
1953. Under 1960-talet var det dags igen att höja
transportkapaciteten på Malmbanan och man
ville kunna framföra tåg med 5 000 tons tågvikt.
1960 levererades därför tre mellandelar utan
hytt och löphjul till Dm-loken, och dessa fick
heta Dm3. Under 1960-talet köptes ytterligare
15 mellandelar som inkopplades mellan redan
levererade lok i 1200-serien. Ett sista tredelat
lok köptes 1970 (1246-1247-1248) tillsammans
med ett tvådelat lok (1249-1250). Anledningen
att dessa beställdes påstås enligt obekräftade
uppgifter vara att SJ fick möjlighet att använda
arbetsmarknadsmedel. 1246-1247-1248 kom att
bli det enda Dm3-loket i 1200-serien där alla
delar levererades samtidigt och där de koppla

des ihop i nummerordning. Loket levererades
till SJ den 15 september 1970 och kördes som
dragande lok i godståg norrut.
Lars-Göran Eriksson, lokförare i Hallsberg
idag, berättar:
”Jag ser i mina anteckningar att jag tjänstgjorde som
lokbiträde på Ngt 7602 Åg–Vns den 17/9 1970, lok
var Dm3 1246-47-48, måste ha varit dess första resa,
eftersom leveransen verkar ha skett den 15/9. Det jag
minns, är att loket var utrustat med centralkoppel och
att vi använde en länk mellan lok och vagn. Det innebar ett glapp mellan buffertarna på c:a 10 cm. Det
gällde att vara mycket försiktig vid pådrag.”
Dm3 1246-1247-1248 provombyggdes och
målades om i juni 1991, samt fick då namnet
Oscar. När sedan övriga ombyggnader kommit
igång så nollställdes loket (byggdes om efter
samma standard som de andra) och målades om
igen i september 1995. 1996 överfördes loken till
det nybildade MTAB.

MTAB Dm3 1246-1247-1248 Oskar i Björkliden 2004. Foto: Ulf Bergqvist.
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Natten mellan 2 och 3 juli 2013 torde ha varit sista gången med Dm3 i LKAB:s
tjänst. Då drog Dm3 1225-1242-1226 Alliansen ned Dm3 1215-1245-1216
Josefina och Dm3 1209-1234-1210 Viktor till Luleå som sommarreserv. Dessa
kom att tillsammans med Oskar blir de sista fyra loken som fanns tillgängliga för
LKAB:s trafik. Kalixfors den 2 juli 2013. Foto: Christoph Domay.

2010 slutade LKAB att köra Dm3-lok på norra
omloppet till Narvik och 1246-1247-1248 körde
sista gången till Narvik med 9926 lastat tåg den
7 december. Sista gången Oskar användes var i
tåg 9957/9962 Malmberget–Luleå–Malmberget
den 6 november 2011. Oskar gick med 9953 i
transport till Luleå den 13 september 2012.
Det sista malmtåg som drogs av en Dm3 var
av Dm3 1225-1242-1226 Alliansen den 8 april
2013. Alliansen drog då 9957/9962 från Malm
berget till Luleå och åter. Det sista Dm3-loken
fick göra var att fyra lok var sommarreserv under
2013, men inget lok användes.
Den 13 juni 2013 kontaktades vi av LKAB.
Man var måna om att bevara ett Dm3-lok och
undrade om vi eller Malmbanans Vänner (MBv)
var intresserade. Vi tog kontakt med MBv och
hörde efter hur de tänkte, men de hade nog med
den bruna Dm3 976-977-978 som man redan
bevarat. En snabb överläggning internt gav klar
tecken för att vi gärna ville bevara ett lok och nu
blev frågan vilket. Både LKAB och verkstadens
folk i Notviken rekommenderade Oskar efter
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som loket var i gott skick och var det enda med
axelboxar styrda av kilar istället för länkstyrning.
LKAB skänkte loket till oss inklusive reserv
delar och verktyg, vilket vi är mycket glada för.
Avtalet skrevs på den 1 oktober 2013 och loket
överlämnades av LKAB VD Lars-Erik Aaro vid
en liten ceremoni i Luleå den 27 september.
Oskar kördes hem för egen maskin mellan den
27 september och 1 oktober då det ankom Gävle.
Loket representerar det som var Sveriges och
troligen hela Europas starkaste lok. Loket kom
mer att bevaras i det skick det är och köras vid
enstaka tillfällen. Genom att loket är kraftigt
ombyggt vad det gäller tekniken i maskinrum
och förarhytt, så representerar det både den slut
liga utvecklingen av koppelstångloken i världen
och även utvecklingen av den äldre elloksgene
rationen i Sverige. Eftersom MBv har bevarat en
ej ombyggd Dm3, så är det roligt att det finns en
bredd i bevarandet av Dm3.
Tack till LKAB:s medarbetare med Christoph
Domay i spetsen, för hjälp med faktauppgifter.

Utdrag ur Lars-Göran Erikssons annotationsbok från leveransen av
Dm3 1246-1247-1248.

Namnet Oscar/Oskar
Berättat av Bo Rytting, LKAB
Alla Dm3-lok som renoverades och byggdes
om på 1990-talet fick namn efter gamla ned
lagda och aktiva gruvbrytningsområden i
LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget. Inför
ombyggnaden av loken så ordnade dåvarande SJ
Malmbanedivision en namntävling för att döpa
de ombyggda loken. Juryns val föll på ett bidrag
från Raymond Hedman som var informations
direktör i LKAB och dessutom en hängiven
järnvägsentusiast. Raymond föreslog att gruv
utmål (brythål/gruvområden) skulle ge namn åt
de nyombyggda Dm3 loken. Gruvorna i sig hade
fått namnen från att arbetare kallade de olika
områden vid namn som var gångbara på den
tiden, t.ex. Oscar från svenske kungen Oscar
som besökte Malmberget 1894.
Loket Oscar döptes under pompa och ståt
utanför dåvarande SJ Huvudverkstad i Not
viken, Luleå. Raymond Hedman svingade en
champagneflaska mot ena bufferten och för
klarade Dm3 1246-1247-1248 döpt till Oscar
och önskade all framgång och lycka.
Under kommande år så kämpade Oscar tro

gen med sin tunga arbetsuppgift. Någon gång
under resan har namnet fått en annorlunda
stavning. Jag tror att det hänger ihop enligt föl
jande. Namnen på loken har inte haft någon
eller mycket liten betydelse för människorna
som hanterat loket i vardagen. Lokverkstaden
som underhåller loket har inte använt namnet
utan nummer 1246, 1247 och 1248. I planering
och tågkörning är det 1246–1248 som gällt och
inte ens lokförarna använde namnet när man
pratade om loket. Namnet har alltså haft en
sekundär betydelse vilket också kan bidra till att
det förvanskats någon gång när loket fräschats
upp och fått nya namndekaler, utan att det har
varit en medveten handling. Ingen har nog varit
intresserad och korrekturläst de nya dekalerna
när de sattes upp. Det handlar absolut inte om
skrivregler eller kunganamn som normaliserats.
Det är troligen ingen tanke alls bakom bytet av
”c” till ”k” och när nya dekaler beställdes blev
stavningen av slumpen Oskar. Jag gissar att
namnbytet ägde rum samtidigt som man satte
upp de nya dekalerna med MTAB symbolen.
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Alingsås station genom 85 år
1855–1940
Historik av John A. Bergquist, stationsinspektor

Folkliv på Alingsås station omkring 1890. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Linjen
”Järnvägsbyggande passar ej Sverige utan kommer
att bli en kräftsjukdom för landet; för övrigt har jag
inte ens sett en järnväg” förklarade översten i flot
tans mekaniska kår, Nils Ericson, den 22 janu
ari 1855 inför konung Oskar I, när han mottog
dennes uppdrag att leda statens järnvägsbyg
gande med full makt och myndighet att efter
eget beprövande och på eget ansvar ordna alla
hithörande arbeten, en myndighet så omfat
tande, att den ytterst sällan lagts i enskild mans
hand.
En vecka senare, den 29 januari, följde så
Kungl. Maj:ts resolution, att ”Vestra Stambanan
skulle utläggas rakaste vägen från Göteborg över
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Alingsås till närheten av Vårgårda”. Redan efter
tre månader voro förberedelserna avslutade och
det stora verket kunde igångsättas.
Den 30 april, kl 7 på morgonen, var en arbets
styrka på ca 100 man, fördelad på tio lag, samlad
på egendomen Skår, 2,5 km sydväst om Alingsås
under befäl av arbetschefen, kapten J. Westman
med assistenterna ingenjör Walfrid Sahlbom,
löjtnant Carl Adelsköld samt schaktmästare P.D.
Wikström. Westman fyllde med några spadtag
den första skottkärran, som sedan bortrullades
av arbetsförmannen Per August Skog. Löjtnant
Adelsköld nedslog den första riktkäppen, varpå
Statens Järnvägars epokgörande banbygge var
påbörjat.

Arbetsstyrkan ökades undan för undan och
var efter någon tid uppe i 2800–3400 man,
tack vare utkommenderingar av manskap från
Elfsborgs och Skaraborgs regementen. Arbets
tiden varade från kl 5 på morgonen till 8 på
kvällen med de tre måltidsrasterna 8–9, 12–1.30
och 4.30–5. För provianteringen var sträckan
Alingsås–Göteborg vid Norsesund och Lerum
avdelad i tre sektioner. Största svårigheten vål
lade inkvarteringen, varför särskilda baracker
måste uppföras. Lönerna uppgingo i dagspen
ning till 40 Sk Banko; på beting eller ackord till
1 Rdr Banko, sedermera någon högre.
Som personliga effekter medförde manskapet
en spade eller yxa samt en påse till förvaring
av proviant. Arbetstakten ökades efter ett par
månader sedan lokomotivet ”Ajax” anlänt, dra
get å oxvagn från Göteborg till Bodarne och
med engelsmannen Wiggin som SJ:s förste
lokomotivförare – den andre blev alingsåsbon
Bondesson.
Varutransporterna verkställdes av bönder. En
göteborgstidning annonserade sålunda: ”Forbönder, som från Göteborg vilja fragta Rails eller
jernskenor antingen till Alingsås eller Krösekullen,
nära Öijared, kunna anmäla sig å järnvägens materialgård vid Drottningtorget i Göteborg för närmare
uppgörelse och får nu upplysningsvis nämnas; att
varje jernskena är omkring 9 alnar lång; att i fragt
betalas; till Alingsås för tyngsta sorten pr st Rdr
2:24, för lättare sorter pr st 2:– ; till Krösekullen för
tyngre sorter 2 :–, för lättare d:o 1:24”.
Med hänsyn till terrängen och geologiska
förhållanden voro sträckorna Göteborg–Jonse
reds fabriker och Alingsås–Vårgårda jämförel
sevis lättutlagda i motsats till den däremellan
liggande, som innesluter ett konglomerat av
berg, sjöar, flodövergångar och träsk. Sträckan
Göteborg–Jonsereds fabriker blev därför färdig
för trafik redan efter halvtannat år den 1 decem
ber 1856, medan resten tog ytterligare ett år i
anspråk – till den 16 december 1857.
Överste Ericson berättar härom, att ” den av
höjder och dalar omväxlande så vackra terrängen
mellan Jonsered och Alingsås – en sorts fjälltrakt
– företer emellertid på tre mils längd nästan oavbrutna svårigheter för en järnvägsbyggnad. De i sjöarne Aspen, Flodasjön och Sävelången utskjutande
bergsuddarne av betydande höjd samt det obetydliga
vattendjupet i vikarne måste till en början anvisa den
plan, att framdraga järnvägslinjen över yttre delen av

dessa vikar för att i samma mån undvika den kostsamma genomskärningen av de höga uddarne.”
”Lokalen är i allmänhet emellan Floda och
Alingsås på en längd av 1 3/4 mil av särdeles svår
beskaffenhet, där långa stigningar av 1 på 100 ävensom kurvor på 1000 fots radier på flera ställen förekomma. Från Flodasjön har järnvägen över en höjd
/Krösekullen/ måst lyftas 80 fot för att ånyo vid sjön
Sävelången nedgå till samma nivå. Hela sträckan
mellan Jonsered och Alingsås, 3 1/8 mil, företer den
mest omväxlande lokal, sannolikt den i förhållande
till längden kostsammaste och mest arbetsdryga av
hela Vestra Stambanan mellan Göteborg och huvudstaden; ty banan måste här omväxlande ledas över
långa sjövikar, genom djupa bergschakter och genomskurna jordhöjder, på 20 till 30 fots höga bankar
och på alla dessa ombytliga lokaler i flera böjningar
till höger och vänster med endast 1000 fots radier.
Emellan Alingsås och hemmanet Ödegärdet norr om
Lagmansholm 5 3/4 mil från Göteborg, dit terrasseringsarbetena sistlidet år blivit utsträckte, är lokalen
för järnvägen vida fördelaktigare”.
Den 2 mars 1856 skriver översten, att ”Inga kostnader uppstått genom misslyckade arbeten, då jag
undantager de under min egen ledning gjorda, i det
föregående åberopade försök, att genom jordfyllningar
söka tränga till botten i några av vikarne utmed
sjöarne Aspen och Sävelången för att därigenom
undvika djupa dyrbara sprängningar i närliggande
berguddar, vilket senare arbete dock slutligen måst
vidtagas. Om inga nu oförutsedda hinder inträffa, så
bör någon del av Vestra Stambanan mot slutet av året
vara så fulländad, att lokomotiver för en eller annan
mil därå kunna användas huvudsakligen i ändamål
att få svenskar inövade till konduktörer, eldare, och
andra vid den rörliga materielen erforderliga befattningar för att, så vitt möjligt är, även göra dessa lägre
tjänstebefattningar inhemska”.
Senare anmäler han att ”ett parti av 9 mils längd
av Vestra Stambanan under år 1857 kan öppnas
till allmänt begagnande samt en mindre del redan år
1856 kunna fulländas. Med fästat avseende till den
svåra lokalen emellan Göteborg och Alingsås, samt
att landsvägens, Lerum gästgivaregård–Alingsås,
omläggning förekommit å denna sträcka till icke
mindre kostnad än över 80.000 Rdr Banko; och att
endast ovant befäl och arbetsfolk till en början varit
att tillgå, torde man härav med temmelig säkerhet
kunna sluta, att jernvägar i Sverige böra kunna utföras till minst en tredjedel och på sina ställen till hälften av deras anläggningskostnad i andra länder”.
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Alingsås stationshus på 1930-talet. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Översten relaterar vidare att ”genast vid banans
inträde i Elfsborgs län möter stora tekniska svårigheter och på den jämförelsevis korta distansen av
1000 alnar hafva icke mindre än fem broar över de
fall och böjningar, som Säveån här gör, måst anläggas för banan framdragande; ävenså betydliga svårigheter förete sig vid den strax därpå följande lokalen,
där banan utmed södra stranden av sjön Aspen
framgår över åtta utfyllda vikar och genomskärer de
deremellan liggande höga bergsuddar. Sedan banan
vid Lerum på nytt övergått Säfveån, följer den högra
sidan av åns dalgång till Floda bruk, hvarefter
den vid sjön av samma namn likaledes på utfyllda
vikar framgår över Pålstorp och vidare vester om sjön
Säfvelången genom en 3250 fot lång och 28 fot djup
skärning till Krösekullen, tills den i närheten av Wik
åter träffar sistnämnda sjö och ytterligare på utfyllningar och genomskurna berguddar följer stranden
därav och vid Norsesunds gästgivaregård åter övergår
Säfveån. Härefter passerar den på någon avstånd östra
stranden av sjön Mjörn över Bodarne förbi Bryngelsnäs och Skafveryd fram till Alingsås, efter att ännu
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tvenne gånger hafva passerat Säfveån genomstrycker
banan dalgången på venstra sidan av ån och övergår
densamma för sista gången vid Lagmansholm”.
Den 10 oktober 1857 kunde det första arbets
tåget passera de fyra broarne vid Jonsered (Asp
vik) varefter det ansågs behöva dröja blott några
veckor innan banan kan öppnas till Vårgårda.

Stationen
Samtidigt med banbygget uppfördes Alingsås
enligt samtida tidningar erkänt vackra stations
byggnad. Ritningen var gjord av den skicklige
arkitekten Adolf Vilhelm Edelsvärd. Arbetet
utfördes på entreprenad, en åtgärd som dock
blev nog så olycklig. Entreprenören visade sig
nämligen slarvig och oredlig samt kände sig
under arbetet alltför besvärad av kontroll, tills
han en vacker dag plötsligt försvann. Hans båda
borgesmän hade det lika illa ställt, voro försatta
i konkurs och utan några tillgångar. Där stod
nu byggnadschefen med ett skralt trefjärdedels
bygge och några högar kasserade materialier.

Förutom förseningen tillkom följaktligen en
förlust på cirka 12000 kronor, ett på den tiden
avsevärt belopp. Vid bandelens öppnande för
trafik, den 16 december 1857 var därför ej ens
botten-våningen fullt färdig, medan övervå
ningen krävde ytterligare tid för att komma i
beboeligt skick.
Bottenvåningen innehöll i vestra delen norrut
ett litet expeditionsrum, söderut ett tre gånger
större res- och ilgodsmagasin. Mittpartiet upp
togs norrut av en stor vestibul och åt perrongen
av en 1:a och 2:a klass väntsal med därmed sam
manhängande restaurant. Östra delen utgjorde
huvudsakligen 3:e klass väntsal förutom en liten
avgränsning åt norr för trappuppgången.
Som ett kuriosum kan anföras att ursprungliga
ritningen till stationshuset upptog en bottenvåningsutvidgning å vardera gaveln kongruent
med den som först år 1918 kom till utförande
å vestra gaveln. Denna detalj ströks dock såsom
varande obehövlig vid ritningens fastställande.

Grönska i Alingsås på 1930-talet. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.

Stationsinspektorens tjänstebostad på tre rum
och kök inreddes med en trappa upp på östra
gaveln, för att efter några år flyttas till västra
delen. I stället inflyttade då ”bokhållaren” som
de första åren var tjänstetiteln för sedermera ”sta
tionsskrivaren”.
Stationshuset målades 1865 och försågs 1870
med isoleringsskift.
1910 ändrades inredningen avsevärt för en
kostnad av 5000 kronor. Bl.a. ökades expedi
tions- och resgodsutrymmena, varjämte rum för
vagnpersonalen uppläts.
Några år senare – 1918 – till- och ombyggdes
stationen för en kostnad av 40.500 kronor, varav
västra tillbyggnaden belöpte sig på 8.500 kronor
och den östra, något längre delen, på 12.500:–.
Samtidigt ändrades 1:e stationsskrivarebostaden
i stationshusets östra del till överliggningsrum
för tågpersonalen.
1928 belades yttertaket med tegel. Nästa större
ombyggnad gjordes år 1934 för ungefär samma
belopp – 41.978 kronor, då värmeledning med
pumpanordning och sanitetsanordningar inred
des. Till stationsinspektorsvåningen anordna
des balkong över västra tillbyggnaden, fönstren
erhöllo modernare höjd, huset ommålades såväl
in- som utvändigt.
Personplattformarne förlängdes åren 1868
och 1903. Plankkörbanorna utbyttes år 1923
delvis mot sådana av flissten.
Stamplattformen asfalterades år 1929 å en yta
av 436 m 2. Stationsplanen (åt stadssidan) kom
pletterades samtidigt med tuktad sten å en yta
av 820 m 2.
Mellanplattformen försågs år 1930 med betongsidor för en kostnad av 3027 kronor, sam
tidigt med att stängslet mellan spåren 1 och 2
(263 meter) försågs med betongstolpar.
Några meter öster om stationshuset uppfördes
1904 en mindre stenbyggnad med bekvämlighets
inrättning, brandbod, bränsle- lamp- och städrum.

Spårsystemet
Spåren voro från början till antalet fem. Det från
stationshuset räknat bortersta gick längs den
österut å bangården på södra sidan varande lastkajen samt bortom godsmagasinet för att väs
terut förena sig med de övriga spåren. Det där
näst liggande 4:e spåret tangerade – överbyggt
liksom nu – magasinsgolvets norra sida. De
tre tågspåren hade mellan fripålarne en längd
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av blott resp. 280 och 180 meter, allt mellan
bron över Gerdskaström och Göteborgsvägens
övergång. Först efter ca 35 år eller 1893 blev
spårutrymmet för trångt, varför samtliga spår
förlängdes ca 170 meter västerut för en kostnad
av 16.500 kronor. Fripålsavståndet mellan de
längsta tågspåren (1–2) utökades härigenom till
470 meter. År 1918 skedde ytterligare bangårds
förlängning västerut så att fripålsavståndet mel
lan sp. 1–2 blev 768 m, 2–3 660 m, 3–4 450 m
och 4–5 262 m.
Redan år 1902 hade en bangårdsbreddning
skett i samband med godsmagasinets flyttning
söderut med någon dragning även åt väster. Ett
nytt sjätte spår anordnades samt ett sjunde längs
magasinet på dess nya plats och längs den väster
därom nyanlagda lastkajen.
År 1884 hade det tidigare spår nr 5 (sedermera
nr 7) utlagts som frilastspår, utgående västerut
strax öster om godsmagasinet och bakom det
samma längs stängslet samt avslutat med stopp
bom vid Göteborgsvägen; dess längd blev 107
meter tills det 1937 ytterligare förlängdes 80
meter för en kostnad av 7400 kronor.

Spåravspärrning och växelförregling
Enär bangården tudelar samhället, erfordrades
redan från början ända till fem övergångar, alla i
plankorsning, nämligen för Stockholms-, Borås-,
och Göteborgsvägarne samt för Lendahls- och
Västgötagatorna. För allmänhetens skydd voro
dessa första tiden avstängbara med grindar i
tvenne lägen, dels längs- dels tvärs för spåret.
Denna anordning visade sig efter hand olämp
lig, varför grindarne ändrades att spärra endast
vägen eller gatan. Systemet fick emellertid år
1895 delvis vika för den lämpligare anordningen
med fällbommar, vilka kunde manövreras med
elst ledningar från en för de östra övergångarne
gemensam plats. År 1902 kompletterades även
de båda västra övergångarne med fällbommar.
År 1936 försågos samtliga bommar med automa
tiska ljud- och ljussignaler.
Stationen försågs år 1921 med en ultramodern
växelförregling för en kostnad av 172.210 kro
nor. De fyra tågspåren säkrades därvid från ett
strax väster om stationen, mellan spåren 2 och 3
uppfört 8 meter högt ställverkshus. De västerut
befintliga fällbommarne över Göteborgsvägen
och Västgötagatan fingo nu även sin manövrering förlagd dit, medan denna för de österut
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belägna fick anstå till år 1939 då även dessa
anslötos till ställverket.
Frigivandet av infarts- och utfartssignalerna
till ställverket låg i tågklarerarens hand medelst
en å yttre stationsväggen, invid expeditionsdör
ren anbragt apparat. I särskild byggnad vid sidan
om spårområdet inrymdes ett kraftbatteri, utgörande reserv i händelse strömavbrott till ställ
verket skulle inträffa. Denna drog en kostnad av
5036 kronor, men, då den visade sig obehövlig,
revs den år 1930.
Sommaren 1939 moderniserades anläggningen ytterligare genom uppsättande av spårplan,
utbyte av vingsemaforerna mot ljussignaler, tåg
spårens komplettering med dvärgsignaler och
spårledningar.

Belysning
Vid stationens tillkomst var fotogen enda ljus
källan. Bangårdstjänsten var då obetydlig och
ansågs kunna helt undvara ljus. Emellertid hade
staden redan 1864 försett sig med gasverk – ett
bland de första i landet – varför stationen två år
senare kom i åtnjutande av denna betydelsefulla
uppfinning mot den ringa anläggningskostna
den av 3.488 kronor. Först år 1909 utbyttes gasen
mot elektricitet, som kom till användning även å
bangården. Det dröjde emellertid ytterligare åtta
år, till 1918, innan detta ljus utsträcktes även till
godsmagasin och stationsinspektorsvåning.

Telegraf och telefon
Ett par decennier före järnvägsbyggandet hade
den för säkerhetstjänsten oundgängliga telegra
fen uppfunnits. För Alingsås station tog denna
sig uttryck i tvenne magneto-elektriska visareapparater av Siemens & Halskes konstruktion
för respektive bansträckorna Alingsås–Göteborg
och Alingsås–Herrljunga samt en morseapparat
med bokstaven B (–...) som anropssignal.
Visareapparaterna gjorde sin tjänst ett 40-tal
år, varefter de fingo vika för ett särskilt Morsesystem ”slutna kedjan”, vilket efter ett par decen
nier utbyttes mot telefonen, samtidigt med att
även morseapparaten här nedtogs.
Populärast voro på sin tid visarapparaterna,
om vilka en samtida skrev: ”Vid åtskilliga av
Vestra Stambanans stationer hava nya apparater för den elektriska telegrafen blivit uppställda i
och för meddelanden på de utåt järnvägen spända
telegraftrådarne. Apparaterna, hvilka blivit från

Ställverksbyggnad i Alingsås. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Tyskland hitförskrivna av major Fahnehjelm samt
under hans ledning uppställda, utmärka sig för den
nya konstruktionen, att hela den elektriska verksamheten åstad kommes genom magnetplåtar, varigenom
det hela erhåller stor enkelhet och prydlighet. Själva
telegraferingen försiggår ock lättare än vid den vanliga metoden, nemligen genom en slags urvisare, som
stannar framför den åsyftade bokstafen, hvilket gör
att proceduren kan verkställas av vem som helst efter
någon anvisning om förfarandet. Apparaterna som
äro förfärdigade av herrar Siemens & Halske äro
uppställda på Göteborgs, Jonsereds, Floda och Vårgårda stationer. Efter jul tillkommer Partilleds och
Alingsås stationer.” (HT 17/12 1857)
Redan år 1910 hade bantelefonnätet fullän
dats därhän, att samtliga banvaktsstugor däri
inlemmats.

Bangårdsutbyggnader
Som godsmagasin fungerade de första åren res
godsrummet. Det dröjde dock ej länge förrän
fraktgodsmängden vuxit därhän, att särskilt
magasin härför måste uppföras. Ett provisoriskt
sådant kom till stånd invid stationen men måste

snart ersättas av ett mera stabilt som år 1867 upp
fördes å bangårdens motsatta sida. Detta fyllde
sitt ändamål ända till år 1902, då flyttningen
med tillbyggnad ägde rum ett stycke västerut,
där det fortfarande är beläget. 1918 utökades det
ytterligare och försågs med särskild expedition,
allt för en kostnad av 31.000 kronor. År 1931
försågs denna senare med värmeledning för en
kostnad av 1174 kronor.
Stationens första lastkaj förlades i östra delen av
bangården bortom magasinet; den flyttades 1893
till området väster om godsmagasinet och fick en
längd av 48 meter; den utökades åren 1902 och
1913 vardera gången med ett 20-tal meter för att
1918 reduceras till nuvarande längd 60,2 meter.
Den ursprungliga svaga vagnvågen utbyttes
snart mot en starkare av 30 tons bärighet, vilken
år 1923 i sin tur fick vika för en ny av 40 tons
styrka och för vagnar av 7,2 meters axelavstånd.
Vågkuren ombyggdes år 1930.
En lyftkran uppsattes år 1866, flyttades år
1906 samt utbyttes år 1916 mot en starkare av
3,4 tons lyftkraft men togs ur bruk 1940 såsom
obehövlig.
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Första lokstallet var av trä och nedbrann efter
kort tid. Ett nytt uppfördes år 1866 för en kost
nad av 16.775 kronor och med tre platser, vattenbehållare om 32 m3 samt pump.
Vändskivan som först var av minsta storlek
måste år 1870 utbytas mot en 36 fots, vilken
fungerade till år 1910, då den ersattas med en 15
meters för 6000 kronor. Efter ånglokens försvin
nande borttogs den helt år 1931.
År 1901 försågs stationen med vattenledning
jämte en fristående vattenkastare för en kostnad
av 9984 kronor; ytterligare en tillkom redan föl
jande år för ett pris av 1478 kronor.
Det invid lokstallet befintliga kolbåset upp
fördes år 1865 för en kostnad av 414 kronor,
ombyggdes år 1893 för 1200 kronor. Utrymmet
var beräknat för 350 ton stenkol, men måste
sedermera – åren 1902 och 1918 – utvidgas att
till slut rymma 810 ton. Efter elektrifieringen
minskades utrymmet till plats för blott 130 ton
för att år 1935 genom eldsvåda helt försvinna.
År 1929 omändrades lokstallet till förråds
lokaler i anslutning till ett omedelbart väster
därom uppfört magasin för samma ändamål.

Boställshus
På grund av järnvägstjänstens särart, ansågs
redan vid stationsbygget, att ett eller flera
boställshus voro erforderliga för personalen, då
lägenheter i privathus för all personal svårligen
kunde uppbringas. Det första (9b) uppfördes
i västra delen av stationsparken Innehållande
tvenne ”1 rum och kök”-lägenheter; ytterligare ett (9c) uppfördes år 1887 med tre ”1 rum
och kök”-lägenheter och med uthusbyggnader
(6000 kronor). År 1914 lades utrymmet i en i
hus 9b befintlig snickareverkstad till de båda
huset förut befintliga lägenheterna, varigenom
dessa omändrades till ”2 rum och kök”-utrym
men. Så skedde år 1931 även med de förut
varande tre ”1 rum och köks”-lägenheterna i
3-lägenhetshuset, vilka derigenom minskades
till två.
Åren 1874 och 1887 uppfördes åt ovannämnda
boställsinnehavare fem källarlokaler.
Ett bostadshus för banmästare uppfördes år
1877 invid östra ingångsväxel (4759 kronor).
I lägenheterna infördes år 1914 vattenledning
för en kostnad av 900 kr. Genom inköp år 1920
av de å den s.k. Cederbergslyckan befintliga fyra
boningshusen, vilka omändrades till personal
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bostäder var slutliga lägenhetsantalet följande: 2
st om 1 rum och kök, 5 st om 2 rum och kök, 5
st om 3 rum och kök. År 1937 såldes dock hus
9H (2 st 3-rumslägenheter) för 16000 kronor.

Personaluppsättningen
Allt efter som trafiken ökades, steg personalan
talet successivt, fastän någon betydande stegring
ej förmärktes förrän vid åren omkring sekelskif
tet. Sju år efter trafikens början (år 1864) var
antalet 9, fördelande sig på
1 stins
1 bokhållare
1 biljettförsäljare
4 ordinarie stationskarlar och
1 extra stationskarl samt
1 nattvakt.
År 1866 upptog sålunda avlöningslistorna:
Stationsinspektor C.F. Toutin med lön 150 kr
pr månad
Bokhållare Wallander 80 kr pr månad
Biljettörsbefattningen vakant
Stationskarl J. Andersson 30 kr pr månad
Stationskarl C.G. Andersson 35 kr pr månad
Stationskarl Joh:s Olsson 35 kr pr månad
Stationskarl C. Svensson 40 kr pr månad
Konduktör A.E. Moberg 55 kr pr månad
Slutligen kan som illustration till dåtida lönebe
lopp anföras en order om uppflyttningar av år
1872:
Stins Blidberg arvode 1800 kr i lönekl 8
Skrv Andersson arvode 840 kr i lönekl 13
Tlst Reinholdson arvode 840 kr i lönekl 13
Stfm Forsberg arvode 480 kr i lönekl 15
Stk Larsson arvode 360 kr i lönekl 17
Titeln ”bokhållare” ändrades år 1869 till ”sta
tionsskrivare”. Nattvaktstjänsten indrogs 1 maj
1909.
År 1876 hade stationen följande personal i,
som det då hette, ”betjäningen”:
stfm 580 Berg
stfm 586 Forsberg
stk 680 Carlsson
stk 704 Börjesson
stk 705 Andersson

Stationsbefälet
Kling, Lars Gustaf, född 1794.
Anställd vid SJB 1856, stationsinspektor vid
Alingsås 16/12 1857, stationsinspektor vid
Wäring 1/7 1861, avsked 1867.
Avled 1869.

Toutin, Carl Fredrik, född 2/4 1796.
Bevistade som fanjunkare och kornett vid
Skånska karbonniererna fälttågen i Tyskland,
Holstein och Norge 1813–1815, officersexamen
1815, löjtnant vid Kungl. Jämtlands Regemen
tes Hästjägareskvadron 1816, ryttmästare 1822,
avsked ur krigstjänsten 1830.
Vid SJB/SJT: Stationsinspektor vid Lagmans
holm 1858, stationsinspektor vid Alingsås 1/7
1861, avsked 1866.
Avled 1872.
Blidberg, Axel Reinhold, född 21/3 1833 i
Göteborg (föräldralös redan vid 1 års ålder, då
båda föräldrarne avledo i den då härjande kole
ran).
Skolstudier vid Stockholms lyceum 1844–1848,
sjöman från 1849.
Avlade styrmansexamen vid Stockholms navi
gationsskola 1853, sjökaptensexamen I klass där
1854, ångbåtsbefälhavareexamen 1857, befäl
havare på ångarne ”B.H. Sandesson”, ”F.H. af
Chapman” och ”Trollhättan” åren 1854–1862.
Vid SJT: Extra materialvakt vid Södertälje 1862,
extra biträde vid förrådet i Liljeholmen I863,
extra biträde vid Milkontoret s.å., extra bokhål
lare vid Trafikavdelningen s.å., bokhållare vid
Trafikavdelningen 1/9 1863, stationsinspektor
vid Foglavik 1/11 1863, stationsinspektor vid
Alingsås 1866, stationsinspektor vid Upsala 1/9
1875; avsked ur SJ tjänst 1896.
Trafikchefsassistent vid ULNJ 1896, avsked
1903.
Flyttade till Mariefred 1904, där han avled Tret
tondedagen 1915 (han hade just satt sig ned i
kyrkbänken för att bevista högmässan och böjt
sig ned i bön, varifrån han dock aldrig reste sig).
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Wikström, Johan Albert, född 9/5 1838.
Examinerad från Chalmerska Slöjdskolan 1857.
Genomgått Dagsholms Lantbruksskola.
Vid Göteborgs skeppsvarv: Ritare 1861–1863.
Lantbruksinspektor 1863.
Vid SJT: Bokhållare 1864, stationsinspektor vid
Elgarås 1873, stationsinspektor vid Jonsered
1874, stationsinspektor vid Alingsås 1/2 1876,
avsked 30/9 1900.
Avled i Göteborg 8 januari 1920.

Tollstadius, Carl, född 19/6 1851.
Vid SJ: Stationsskrivare 1874, förste stationsskri
vare vid Laxå 1886, stationsinspektor vid Häst
veda 1890, stationsinspektor vid Stenstorp 1896,
stationsinspektor vid Alingsås 1/10 1900, avsked
30/4 1910.
Avled 6/8 1921.

Nilsson, Carl Hjalmar, född 1860.
Studentexamen 1881.
Vid SJ: Elev 1882, stationsskrivare 1883, förste
stationsskrivare i Katrineholm 1905, stations
inspektor vid Alingsås 1/6 1910, flyttade på
grund av ögonsjukdom till Göteborg 1/4 1918,
stationsskrivare i Göteborg 1919, expeditionsfö
reståndare i Göteborg 1922, avsked 15/4 1925.
Avled i Stockholm 18/2 1937.

Dahlström, Martin Natanael, född 23/4 1870.
Vid SJ: Extra kontorsbiträde 1892, ordinarie
kontorsbiträde 1894, stationsskrivare 1896, för
ste stationsskrivare vid Hallsberg 1907, stations
inspektor vid Vretstorp 1911, stationsinspektor
vid Alingsås 1/4 1919, stationsinspektor vid
Mjölby 1/4 1922, avsked 1931.
Avled 20/3 1947 i Skövde.
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Derwinger, Karl Viktor, född 20/3 1867.
Vid Wimmerby–Hultsfreds järnväg: Elev 1882.
Vid Nässjö–Oskarshamns järnväg: Elev 1883,
stationskarl 1885.
Vid Södra Hallands järnväg: Stationsförman
1885, bokhållare 1888, förste stationsskrivare
1893.
Vid SJ: Stationsskrivare 1896, förste stations
skrivare 1911, underinspektör i Malmö 1918,
stationsinspektor vid Alingsås 1/7 1922, sta
tionsinspektor vid Örtofta 1/10 1924, avsked
1932.
Avled 11/6 1946 i Lund.
Johansson, Sven Herman Johannes, född
11/11 1876.
Vid Landskrona–Ängelholms järnväg: Extra
stationsskrivare 1893, ordinarie stationsskrivare
1894.
Vid SJ: Stationsskrivare 1896, förste stationsskri
vare 1908, stationsinspektor vid Torsåker 1914,
stationsinspektor i Ockelbo 1917, stationsin
spektor i Alingsås 1/12 1924.
Avled 8/4 1926 å Serafimerlasarettet.

Callmé, Martin Edvard, född 21/1 1871.
Vid SJ: Extra kontorsbiträde 1886, ordinarie
kontorsbiträde 1890, stationsskrivare 1899, för
ste stationsskrivare 1908, stationsinspektor vid
Tomteboda 1914, stationsinspektor vid Åby
1916, stationsinspektor vid Hudiksvall 1921, sta
tionsinspektor vid Alingsås 1/10 1926.
Avled 3/6 1930.

Bergquist, John Albin, född 12/6 1876.
Studentexamen 1897.
Vid SJ: Elev 1/7 1897, extra ordinarie stations
skrivare 1/12 1898, ordinarie stationsskrivare
1/9 1899, stationsinspektor vid Alby 1/1 1913,
stationsinspektor vid Ervalla 1/7 1921, stations
inspektor vid Höör 1/4 1928, stationsinspektor
vid Alingsås 1/10 1930, avsked 30/6 1941.

Alingsås station tillhörde klass III t.o.m. juni
1938, därefter klass II.
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Stationsinspektor samt stationsskrivare och kontorister vid Alingsås station på 1930-talets
början: sts Kullberg, fknt Nordgren, knt Pettersson, stins Berguist, knt J.A. Karlsson, fsts
Berglund och sts Norén. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Förste stationsskrivare
1886–1889 Ljunggren, J.A.
1889–1896 Blomén, A.G.N.
1896–1900 Johansson, S.
1900–1905 Risholm, C.E.
1906–1909 Baeckström, C.V.
1909–1912 Hagström, K.A.V.K.
1912–1916 Lindén, C.
1916–1920 Stenström, J.G.E.
1920–1931 Berglund, G .
1932–1940 Norén, C.A.G.
1940–    Rydberg, T.O.O.

Tjänstgöringsförhållanden
Dessa torde i stort sett de första trafikåren varit
enahanda å de flesta medelstora stationer. Vid
tillkomsten av fraktgodsmagasinet å södra sidan
av bangården fingo tvenne stationskarlar sin
tjänstgöring förlagd dit. Övrig ytterpersonal,
som omhänderhade res- och ilgodsexpedie
ringen med dennas transporter till och från
tågen, växlingstjänsten, säkerhetstjänsten m.m.
stodo under ledning av en stationsförman. När
den vid den tidpunkten hypermoderna växel
förreglingen installerats, fördelades tre eller två
trafikbiträden uteslutande till ställverkstjänsten.
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När växlingsarbetet omsider ökats genom det
stora antalet lokalpersontåg samt tätare omflytt
ningar i magasin, å kaj och frilastspår, avdelades
härför särskild personal under stationsförman
nens ledning.
Vagntjänsten med vagnstädning, hjul- och
underredstillsyn samt personvagnsuppvärm
ning bestreds till tiden omkring år 1935 av tre
vagn- och stallkarlar. En pumpare ombesörjde
intill år 1926 påfyllningen i vattentorn och från
kolupplag.
Beträffande kontorspersonalen förestods intill
början av 1930-talet fraktgodsexpeditionen av
förste stationsskrivaren, ilgods- och biljettex
peditionerna vardera av en stationsskrivare.
Sedermera indrogs stationsskrivarebefattningen
å biljettexpeditionen; förste stationsskrivaren
hade tidigare överflyttats till stins-, ilgods- och
vagnexpeditionen, stationsskrivaren till frakt
godsexpeditionen.
Lokalpersontrafiken med Göteborg fram
kallade överliggning nattetid för lok- och kon
duktörspersonal. Rum härför anskaffades först
i privathus. Genom indragning av första sta
tionsskrivarens bostad i stationshusets östra del
erhölls dock år 1920 därstädes överliggningsrum
för konduktörs- och delvis lokpersonalen.

Tågrörelsen
Denna hade under första åren följande utseende:
1 dagsnälltågspar, d.v.s. upp- och nedgående
mellan Göteborg och Stockholm.
1 sådant mellan Göteborg och Nässjö
1 persontågspar mellan Göteborg och Alingsås
1 blandattågspar mellan Göteborg och Falköping
1 godstågspar mellan Göteborg och Örebro
1 godstågspar mellan Göteborg och Töreboda
År 1873 tillkom ett nattsnälltågspar mellan
Göteborg och Stockholm.

Märkligare händelser m.m.
Någon invigningshögtidlighet förekom icke när
bandelen Jonsered–Vårgårda den 16 dec. 1857
öppnades för trafik; sådan hade dock anordnats
i Göteborg ett år tidigare, när första etappen
(sträckan Göteborg–Jonsered) var fullbordad.
Härom skriver en samtida den 1 december 1856:
”Idag omkring kl. 12, strax efter det kanonerna
saluterat till Oskarsdagens ära, avgick från härvarande provisionella bangård en train av järnvägsvagnar på profresa till det 1 1/4 mil härifrån avlägsna Jonsered. Till resan hade stadens auktoriteter
och ett så stort antal enskilte personer (tillsammans
omkring 200), som rummet medgivit blivit inbjudna,
herrar och damer. Färden har varit gynnad av vackert väder och gått i allo lyckligt. Vägen till Jonsered
tillryggalades på 23 minuter. Efter ankomsten dit
hade herr major Norström den artigheten att inbjuda
sällskapet till Bokedahl, hvarest, sedan allehanda
förfriskningar blivit bjudna, H.M. konungens skål
föreslogs av herr lagman Engelblom. Återvägen anträddes omkr. kl. 1 och tlllryggalades på 20 minuter.
(Andra tåg hafva förut passerat på mindre än 15
min.) Lokomotiven voro prydda med svenska och
norska flaggor samt konungens namnchiffer. Det
kunde för Göteborgs innevånare icke vara utan ett
lifligt intresse att deltaga i den första profresa på en
jernväg, som otvifvelaktigt kommer att utöfva ett
utomordentligt inflytande på hela landet i allmänhet
och Göteborg i synnerhet. För mången ägde ock färden
hela det behag, blandadt med viss häpnad, som den
första resan på en järnväg måste ingifva.
Till dagens ära giver Jonsereds ägare, grosshandlare W. Gibson idag middag för järnvägsarbetenas
chefer och tjänstemän samt andra stadens hononatiores. I afton blir utomdess stor bal å börsen”.

Att något emellertid fattades med anledning
av ”dagens betydelse” framgår av GHT den 25
nov. 1857 några veckor före trafikens igångsät
tande: ”Sistlidne måndag avgick ånyo ett järnbanetåg direkte härifrån (Göteborg) till Vårgårda och
återvände samma dag. Ännu återstå dock åtskilliga
arbeten med stationsbyggnaderna såväl i Göteborg
som Alingsås m.fl. ställen, innan allt är fulländadt,
vadan något högtidligare öppnande av den nu färdiga banan den 1 nästkommande december, varom
åtskilligt varit taladt icke lärer ifrågakomma. Även
årstiden utgör ett hinder för en sådan tillställning,
vartill torde komma att chefen för järnvägarne icke
finner det lämpligt att använda penningar på dylika
festligheter, vilka skulle kunna bliva årliga, då med
varje år alltid någon ny väglängd bliver fullbordad.
Om, såsom vi hoppas, järnvägen under nästa sommar blir färdig till Falköping, så erbjuder och denna
väg något mera avslutadt, då nämnda stad utgör
utgreningspunkt för vägarne åt Göta kanal och Jönköping, hvarföre man bör förmoda, att de festligheter,
från hvilka man nu måste avstå, endast blivit uppskjutna till nästa sommar, och att de då skola bliva så
mycket ståtligare. Emellertid kommer banan härifrån
till Alingsås och Vårgårda att så fort sig göra låter
utan några ceremonier öppnas för trafiken”.
Ceremonierna framtogos ock enligt löftet, när
linjen nådde Falköping. Då utfärdades följande
tillkännagivande:
”Den 4 oktober 1858 skola de offentliga byggnaderna i Göteborg ävensom några av de förnämsta
gatorna i staden illimuneras på kvällen. Tåget från
Falköping är bestämt att här (Göteborg) inträffa kl.
5 och hava till bangården blivit inbjudna en mängd
av stadens innevånare för att övervara banans högtidliga öppnande. På aftonen bliver stor subskriberad
bal i börsens festivitetssal, dit järnvägens samtliga
tjänstemän blivit inbjudna. I morgon gives ävenledes
å börsens festivitetssal en större subskriberad middag
och på aftonen förestår ett fackeltåg av Frivilliga
brandcorpsens ledamöter samt en serenad för DDKKhögheter av en större, sångkör. Invigningen bevistas
nämligen av kronprins Karl samt prinsarne Oscar
och August”.
Västra stambanans invigning den 4 novem
ber 1862, då den till hela sin längd fullbordats,
högtidlighölls av staden Alingsås med allmän
illimunering, till vilken myndigheterna anslagit
150 riksdaler.
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Stationsinspektor J.A. Wikström jämte förste stationsskrivare Georg Bloméns dotter
Dagmar. I ekipaget: Mr och Mrs Stoddard från Bryngenäs. Foto: Samling Sveriges
Järnvägsmuseum.

Justeringen av stationsuren synes ha lämnat
åtskilligt övrigt att önska, att döma av en TDorder av den 18/10 1864: ”Tiden för tågens avgång
bestämmes efter konduktörens och icke efter stationens
klocka.”
Snöhinder voro svåra att övervinna, då red
skap för plogning först efter något decennium
blevo tillverkade. Så kunde den 9/3 1865 intet
snälltåg avgå från Göteborg. Ett blandat tåg,
som tidigt på morgonen avgick, lyckades taga
sig fram till Herrljunga, men måste där vända
och kom på återvägen ej längre än till Alingsås,
enär sträckan mot Göteborg då blivit helt ofar
bar. Morgontåget från Alingsås till Göteborg
blev en timma försenat genom blockad av snö
drivor. Enahanda blev fallet följande dag med
det undantaget, att ett persontåg från Göteborg,
efter många snöstopp, lyckades taga sig fram till
Alingsås.
Även följande år voro under tiden den 13–16
mars samtliga tåg på grund av snöhinder
inställda.
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Nästa snöstorm av större omfång inföll den 2
dec. 1871, då följande dags uppgående snälltåg
fastnade i Fåglavik och ett blandadt tåg mel
lan Lagmansholm och Vårgårda. Staden var tre
dagar utan post.
Snälltågen (benämning även för nutida per
sontåg) medförde de första femton åren blott
1:a och 2:a klassens vagnar. Underligt därför ej,
när en samtida av den 24/8 1872 beskärmar sig:
”Tidt och ofta skönjes från skilda håll klagomål över,
att tredje klassens vagnar icke få medfölja snälltågen.
Vi ha allt ifrån trafikens början påyrkat dessas insättande. Men det har varit som att tala för väggarne.
Så snart i vårt land staten sköter en affär, så skall
allting vara så gentilt och förnämt kan tänka! Framför allt måste det sörjas för, att de s.k. ”bättre” ha det
bekvämt. Järnvägsstyrelsen anser också troligen, att
inga andra än de ”bättre” kunna ha bråttom. Annars
vet varje tänkande människa med någon erfarenhet,
att för fattigt folk tiden är oändligt dyrbarare än för
de rika. Derföre kan man och vara fullt säker därom,
att om den fattige tillåtes medfölja snälltågen – d.v.s.

om tredje klassens vagnar funnes å dessa anbragta –
naturligtvis mot en proportionerlig förhöjning i biljettprisen – så skulle järnvägarnes behållning högst
betydligt ökas, ty antalet av dem, som måste arbeta
– och i följd därav noga måste taga vara på tiden –
för att kunna leva, är tusenfalt större än antalet av
dem, som leva endast eller åtminstone huvudsakligen
för att njuta. Med andra ord, förutan den gränslösa
orättvisan mot arbetaren, mot folket som ligger i utestängandet av tredje klassens passagerare från snälltågen, så gör staten därigenom förluster, stora förluster, Utan tredje klassens vagnar äro snälltågen en
dålig affär; med tredje klassens vagnar skulle snälltågen bliva en god affär.”
”Vid det nyligen i Köpenhamn hållna nationalekonomiska mötet yttrades av framstående män
tänkvärda ord om behovet av tredje klassens vagnar
på snälltågen å Svenska järnvägarne. Vi vilja hoppas, att den konseljledamot, under hvars departement
järnvägsstyrelsen subordinerar, nämligen civilministern, måtte lagt märke till, vad som då sades, så
mycket hellre, som statsrådet Bergström själv vid tillfället var tillstädes”.
Det skulle dock dröja ännu sex år – till den
15 november 1878 – innan tredje klass vagnar
insättes, ehuru blott i dagtågen.
Den s.k. järnvägstiden förbättrades avsevärt
den 1 januari 1879 då gemensam normaltid stad
fästes för hela riket. Dessförinnan hade Stock
holm och Göteborg haft var sin ”tid” efter resp.
meridianer.
En festlighet anordnades av stationen och
stadsborna, när kronprinsparet passerade sta
den den 28 september 1881 efter sitt bröllop i
Karlsruhe. ”Plattformen var då till trängsel fylld
av en intresserad människomassa. Stationshuset var
högtidligheten till ära smakfullt ekläreradt med ljus,
blommor, flaggor och sköldar samt brunno längs efter
stationsområdet marschaller. En transparang var
å stationshusets midtparti uppsatt, vari kronprinsparets initialer jämte en furstlig krona lyste. Även
voro kringliggande hus illinumerade. Å Nolhaga
berg hade Cl. Adelsköld låtit uppföra ett jättebål,
hvilket antändt i den lugna och vackra kvällen, kastade ett vackert sken över staden. Klockan närmade
sig mer och mer den utsatta tiden för tågets ankomst
och snart uppenbarade sig ett vitt vackert sken å järnvägslinjen. Det var kungl. tåget, som var upplyst av
elektriskt ljus. Sakta gled det in å perrongen. Strax
efter tåget stannat visade sig kronprinsens resliga
gestalt och kort därpå hans höga gemål. Ett fyrfaldigt

leve utbragtes nu, varefter en blandad kör uppstämde
folksången med accompanjemang av skarpskyttarnas
musikkår. Kronprinsen frambar nu ett tack till stadens borgmästare för hyllningen, varefter tåget åter
sakta sattes igång under det musikkåren blåste en
marsch. Kronprinsen tillvann sig genom sitt hjärtliga
och flärdfria uppträdande alla närvarandes sympatier”, allt enligt samtidan.
Året förut – den 30 april 1880 – hade ett
kvartssekel förflutit sedan arbetet å statens järn
vägar började i närheten av staden. Med anled
ning härav hade intendenten – d.v.s. distriktets
chef – utfärdat en inbjudan till tjänstemännen
om deltagande i en minneshögtid i Alingsås.
Ett 50-tal infunno sig och avreste härifrån med
tåg nr 155 till platsen, där företa spadtaget togs,
2 kilometer vester om stationen och som hittills
utmärkts av blott en 4 fot hög och 1 1/2 fot bred
sten med inskriften: ”18 30/4 55. Här börjades
arbetet å vestra stambanan”. Den hade dagen till
ära omgivits av granar och flaggor. Intendenten,
kapten Troili, erinrade i några varma ord om huru
dagen ifråga en skara män funnits samlade, men
ej med tomma händer utan försedda med hackor
och spadar, i färd med att börja bryta en väg för
odling och framåtskridande, en väg, som bere
der landet mycken välsignelse; att arbetet börjats
under en om våra kommunikationsleder så för
tjänt man som överste Ericsons auspicier, men
under omedelbar ledning av de båda närvarande
hedersgästerna, kapten Johan Westman och inge
niör Walfrid Sahlbom: han uppmanade de när
varande att medverka till åstadkommande av ett
varaktigare och värdigare minne av den dag, som
firades. (Medel tecknades under aftonens lopp.)
Kapten Westman tackade för de om honom
och hans kollega, ingeniör Sahlbom sagda,
smickrande orden samt utbragte ett trefaldigt
leve för statens järnvägar, av vilka de flesta när
varande hade sitt levebröd.
Återfärden togs med tåg nr 18, som gjorde
uppehåll å platsen.
Gemensam middag intogs å hotellets matsal,
som var klädd med granar, flaggor och sköldar
med namnen Westman och Sahlbom å båda
kortväggarne. Å ena långväggen var överste
Ericsons porträtt uppsatt, omgivet av guirlander
och flaggor, samt därunder en sköld med Gene
raldirektör Troilius’ namn. Motsatta långväg
gens sköldar buro dåvarande överdirektörerna
Elworths, Almgrens och Hahrs namn.
29

Kapten Troili föreslog H.M. Konungens
skål, varefter i oavbruten följd kommo skålar
för Kungl. Järnvägsstyrelsen, överste Ericsons
minne, kapten Troili, 1855-års män, hedersgäs
terna, de främmande tjänstemännen, Vestra
stambanan, kamratskapet, festarrangörerna samt
den oundvikliga skålen för kvinnan, i kvicka ver
ser tolkad av stationsinspektor J.A. Wikström.
Från Överdirektör Hahr, som var förhindrad
närvara, anlände telegram, däri han föreslog
hedersgästernas och Statens Järnvägars skål.
En föregångare till järnvägsmannaförbundet
bildades här redan år 1883, då vid ett möte,
den 3 maj, en förening konstituerades för att
tillvarataga dåvarande ”betjäningens” intressen.
Till styrelse valdes: stationsmästare Göthberg,
Norsesund, ordförande, överbanmästare Mörk,
smörjare A. Börjesson och stationskarl Fredberg,
Lagmansholm; suppleanter: banmästare Lars
jon, Lagmansholm, lokeldare A.V. Aldén och
stationsförman O. Jönsson, Torp.
År 1885 ingavs en petition, undertecknad av
ca 200 trafikanter till järnvägsstyrelsen med
anhållan, att fraktgodsmagasinet måtte flyttas
till samma sida om bangården som stationshuset och där det första provisoriska magasinet
var beläget, för att slippa den besvärliga pas
sagen över Göteborgsvägen. Framställningen
avslogs, men en grindvakt skulle anställas vid
spårövergången, något som dittills ansetts obe
hövligt.
Den 13–14 febr. 1889 rasade en våldsam
snöstorm; ett godståg fastnade i närheten av
Kåhög, nattsnälltåget från Stockholm kunde ej
fortsätta förbi Alingsås, utan kvarstod här ett
helt dygn. Bland passagerarna märktes general
direktören greve Cronstedt och överdirektören
Almgren.
Magasinsfrågan var fortfarande föremål för
trafikanternas missnöje. Den kom åter upp i en
skrivelse till K. Järnvägsstyrelsen i maj 1887, däri
hemställdes att ” därest ej fraktgodsmagasinet blir
förflyttadt i enlighet med de två år tidigare framförda
önskemålen, en överfart beredes till magasinet och ett
nytt lastspår utlägges. Ävenså anhålles, att godsexpeditionen förlägges till magasinet.
Då godsmagasinets avskilda läge tillika med andra
omständigheter nu vålla envar, som mer eller mindre
måste befatta sig med detsamma, besvärligheter, vilka
kunna undanrödjas, vore det att hoppas det järnvägsstyrelsen skall inse det mycket befogade i ovanstående
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framställning, helst som den är förordad även av
baningeniör P. Ekelund och stationsinspektören J.A.
Wikström”.
Baningeniörs-expeditionen, som hittills varit
förlagd till Alingsås flyttades den 1 april 1898 till
Göteborg. Baningeniör Westfelt flyttade sam
tidigt till Uppsala. I nov. 1900 ingingo affärs
männen med stadens borgmästare i spetsen, till
distriktschefen med en anhållan, dels ”att tåg 9,
som gör uppehåll blott för avstigande, måtte få göra
sådant även för påstigande, dels att bangården måtte
försättas i sådant skick, att den kunde begagnas utan
allt för stor risk till skada å dragare och fordon”.
Att framställningen ej var alldeles obefogad
framgår av stationsinspektörens strax efteråt
gjorda hemställan om fraktgodsexpeditionens
överflyttning till godsmagasinet. ”Även om tågtrafiken ej var betydande, vore ju godsemottagarnes
passage över spåren både besvärlig och ej alldeles riskfri”.
Redan två år tidigare hade stadens magistrat
förnyat sitt för mer än ett decennium sedan
gjorda förslag om godsmagasinets flyttande till
”stadssidan” av bangårdsområdet. Disponent
N.Th. Möller erbjöd samtidigt försäljning av
mark från Alingsås Bryggeri till ett pris av 2.000
kronor tunnlandet.
Distriktschefens svar, dateradt den 11 februari
1901, var knappast tillmötesgående: ”Vid insändandet till k. järnvägsstyrelsen av tidtabellsförslagen
har jag tagit framställningen i övervägande, men har
jag ansett mig icke böra göra någon framställning om
ändring i berörda förhållande och det av följande
skäl: Tåg nr 9 är avsett för fjärrtrafiken och kan på
grund av dess hastiga gång medföra endast ett obetydligt antal vagnar och således ett därav begränsat
antal passagerare. Andra tåg måste betjäna lokaltrafiken, som tillfälligtvis kan bliva rätt betydlig.
Nu är Alingsås så lyckligt lottadt med avseende på
persontrafiken till Göteborg, att persontåget nr 11,
som stannar vid alla stationer, avgår från Alingsås
kl. 8.23 eller något mera än en halv timme före tåg
nr 9, varföre tåg nr 11, som kan rymma nära dubbelt så många passagerare som tåg 9, är synnerligen
lämpligt för den kortare resa, som förutsättes. Bleve
den av Eder gjorda framställningen bifallen, skulle
det ofta inträffa, att plats inte kunde beredas i tåg nr 9
för alla, som ville resa med detta tåg från Alingsås. I
övrigt kan jag inte finna, att bifall till petitionärernas
framställning härutinnan skulle vara för dem eller
allmänheten av någon avsevärd betydelse”.

Någon tid senare, den 7 juni s.å., kom
distriktschefens svar å petitionens senare del:
”Enär baningeniören förklarat omöjligheten av
godsmagasinets förflyttning till norra sidan av bangården, anses frågan förfallen”.
Några dagar senare den 11 juni 1901, anlände k. Järnvägsstyrelsens mera medgörliga svar:
”Alingsås stadsfullmäktige ha anhållit om, att
bangården för godstrafik måtte förbättras, godsexpeditionen förflyttas från stationshuset till godsmagasinet, att resande från Alingsås finge medfölja
snälltåg nr 9 samt om lämpligare tåg förbindelser
under förmiddagarne mellan orterna norr om
Alingsås och nämnda stad. Järnvägsstyrelsen har i
skrivelse av den 10 sistl. maj förklarat, att distriktsförvaltningen anmält, att åtgärder äro vidtagna
för bangårdens förbättrande och, vad angår den
ifrågasatta godsexpeditionsförflyttningen, är styrelsen betänkt att, därest trafiken fortfarande skulle
ökas, vidtaga en sådan förflyttning, och kommer
denna fråga att behandlas i samband med det
förslag till ändring och utvidgning av bangården,
som styrelsen ämnar ingå med till K. Mjt. Övriga
punkter föranleda ej till någon styrelsens åtgärd för
närvarande”.
30 april 1905 hade 50 år tilländalupit sedan
”första spadtaget” togs vid S.J. Händelsen firades
med ett högtidstal av baningeniör Gyllenkrok.
Samtidigt överlämnade trafikinspektör Strokirk
en gratifikation från järnvägsmannaförbundet
till Per Skog, som efter ”de första spadtagen”
skjutit bort den första kärran jord. Festlighe
ten ägde rum å stadshotellet med middag. Skog
var då 77 år gammal, född den 28 juni 1828 i
Alingsås, hade 20 år tjänstgjort vid Göta Artil
leri – då förlagt å Karlstens fästning – samt 10
år varit placerad som korpral vid fördelningen i
Strömsholm. Han tilldelades nu av S.J. ett årligt
understöd av 100 kronor. Den 6 följande juni
erhöll han därjämte silvermedalj av åttonde stor
leken. Han avled, 86 år gammal, 1914 å Hjälp
hemmet.
Ett järnvägsprojekt mellan Alingsås och Tum
leberg väcktes år 1908. En kommitté om 5 per
soner för förslagets realiserande tillsattes, staden
tecknade 250.000 kronor; men planen visade sig
outförbar.
Ett annat järnvägsförslag uppkom ungefär
samtidigt om bana Alingsås–Bollebygd; vari
staden utlovade 352.000 i aktier, men måste av
samma orsak övergivas.

3 febr. 1912 härjades stationen av eldsvåda.
Den från resgodsmagasinet ledande rökgången
hade överhettat trossbottnen i stinsbostaden;
genom brandkårens ingripande släcktes dock
elden, innan den hunnit sprida sig till andra
delar av huset.
20 okt. 1915 urspårade ett lok på grund av väx
elomläggning samt blev stående å korsningen
vid Göteborgsvägen, vållande 4 timmars hinder
å såväl järnvägs- som landsvägsdriften.
Natten mellan den 22–23 april 1918 föröva
des inbrott i fraktgodsmagasinet varvid tjuvarne
berett sig tillträde genom att slå sönder en gavel
dörr.
14 dec. 1928 hemsöktes fraktgodsexpeditio
nen av tjuvar, som sökt sönderslå kassaskåpet
därstädes, ehuru utan resultat. Bättre framgång
vanns vid uppbrytning av en skrivbordslåda, där
103 kronor tillgreps. Tjuven, en kontorist Naess,
infångades tre dagar senare å Stockholm Central
samt visade sig ha en mängd andra inbrott på sitt
samvete. Han var hemmahörande i Ragunda.
Förklarades vid ransakning i Enköping av pro
fessor Gadelius vara asocial psykopat, dömdes
till 3 ½ års straffarbete + 75 kronors böter, men
skulle straffet förvandlas till internering å sin
nessjukhus.
Den 10 april 1935 berövade sig en 70-årig
änkefru livet genom att kasta sig framför ett
godståg vid Boråsvägens övergång.
Några månader senare utbröt eld genom själv
antändning i SJ koxbod vid östra växeln, som
nedbrann till grunden.
28 nov. 1937 inträffade en lättare tågsamman
stötning å spår 1, då förstärkningsvagnar skulle
tillsättas tåg 124. På grund av lokförarens ovar
samhet fördes dessa mot tågsättet med sådan
kraft, att en resgodsvagn urspårade, en hel del
fönsterrutor i personvagnarna splittrades och tre
passagerare erhöllo lindrigare skador.
Den 28 dec. 1937 urspårade vid ”rundgång”
ett lok med samtliga hjul i yttersta östra växeln
med påföljd, att linjen mot Torp för 5 timmar
spärrades, varunder utbyte av resande mellan
upp- och nedgående tågen måste ske med hjälp
av bussar – vid den strax bortom olycksplatsen
korsande Lendalsgatan. Till följd av att det upp
gående snälltåget härigenom avsevärt försena
des, måste extra tåg anordnas från Laxå.
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Alingsås station på 1920-talet. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Staden och trakten
Redan av beskrivningen över linjebyggandet
hava vi sett att terrängen från Göteborg är syn
nerligen kuperad. De geografiska förhållandena
beskriver en författare vara ”ett praktfullt sjösystem”, överste Ericsson, som ju hade oerhörda
mödor och missräkningar med banbygget Jon
sered–Alingsås, det svåraste å hela stambanan,
erkänner det oaktadt, så värmländning han är,
att ”trakten är den vackraste i Europa”. Hans kol
lega major Cl. Adelsköld som samtidigt byggde
en rad enskilda järnvägar och var född å det
intill Alingsås belägna Nolhaga, förklarar trak
ten vara ”en av de vackraste i Sverige”. Konst
professor Romdahl, opartisk såsom varande
östgöte, vittnar, att ” den stora lustgården mellan
Alingsås och Göteborg är utan motstycke i Sverige”
och ” landskapet där är som en enda yppig park, åt
vilken sjöarna Anten, Mjörn, Sävelången och Aspen
skänka de mest tjusande utsikter.” Praktfulla löv
träd blanda sig med barrträdsgrönskan, odlade
fält och mjukt sluttande betesvållar breda sig
mellan skogsbryn, dungar, parker och träd
gårdar. Vid Nääs och Floda följa de lummiga
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alléerna den mjukvågiga terrängen fram till
herrgårdsgrindarne. Bryngenäs (4 km väster om
Alingsås) ligger som ett svanriddarslott mellan
vattnen. Lerumslandskapet bjuder ögat ett rikt
samspel av lövträd och barrskog, av öppna fält
och lummighet, av strand och sjö. Aspen, med
Aspenäs vid sin norra sida och Jonsered vid sin
västra ända, ter sig som en praktfull fjord, med
mörka klippstup och soliga lövängar kring strän
derna.
Staden är med sin västra del belägen intill
Mjörn; Säveån genomflyter norra delen, Härs
berget med sin vattenreservoar avgränsar sam
hället öster ut och sjön Gärdsken åt söder. Från
denna utmynnar den lilla Gärdskaström som
genomflyter stadens centrala del och överbyg
gas av en järnvägs- och 7–8 gatubroar. Platsen
räknar sin första tillblivelse från ett vattenfall
i Gärdska ström (eller Lillån) som förmedlade
kraft åt en kvarn. Runt denna samlade sig en by.
Som stad räknar den sin födelse från år 1611, då
danskarne förstörde Nya Lödöse. En del av där
varande borgare flyttade då till byn Alingsås,
som 1619 av Gustaf II Adolf förlänades stadsrät
tigheter. Staden förblev emellertid något århund

rade oansenlig, tills en av dess egna söner, Jonas
Alströmer (f. 1685 d. 1761), efter anställning och
studier i England, Tyskland, Holland och Frank
rike år 1724, med hjälp av gynnare i Bergslagen
och huvudstaden startade ”Alingsås manufak
turverk” med tillverkning av yllevaror och väv
nader. Ca 1.500 personer sysselsattes här under
verkets glansdagar, som dock varade blott 40 år.
Det drevs därefter i förminskad skala av söner
och släktingar intill år 1847. Femton år senare
år 1862 tändes nytt liv i det gamla företaget av
engelsmannen Charles Hill (f. 1816 d. 1889),
som efter inköp av manufakturverkets fastig
heter därstädes i ringa skala inredde ett väveri
för tillverkning av bomullstyger och med driv
kraft från ett i Gärdska ström befintligt mindre vattenfall. 1884 ombildade Hill företaget till
bolag under namn av ”Alingsås Bomullsväveri
Aktiebolag”; företaget hade nu år för år vuxit, så
att de första 6 vävstolarne ökats till 450. År 1906
utvidgades verksamheten med nya lokaler vid
Gärdskens strand och 600 nya vävstolar. Efter
1912 övergick fabriken i Nääs fabrikers ägo och
är fortfarande stadens största företag.
Äldsta delen av staden kringgärdas av de fyra
ringgatorna – Norra, östra, södra och vestra;
mellan dessa, parallellt med norra, ligga de tre
huvudgatorna (Kungs-, Drottning- och Ström
gatan). Mellan Kungsgatan och södra Ringgatan ligga Stora och Lilla Torget, förbundna
över Lillån med en kör- och två gångbroar. Norra
Ringgatan utgör en allé, som i västra delen vid
gar sig till den vackra parken ”Plantaget”.
Nära stationen ligger Museet, en bland sta
dens äldsta byggnader, uppförd av Alströmer år
1731 som magasin för tillverkningsalstren.
Under senare åren har en stark byggnadsverk
samhet utvecklat sig i stadens område söder
om järnvägslinjen, som ända tills för ett par
decennier utgjorde rena landsbygden. Det har
nu gått så långt, att stadens halva invånareantal tillhör denna stadsdel och sålunda bangår
den, som tidigare låg i utkanten, nu befinner sig
i centrum. Stationen själv har förunnats att få
behålla sin ursprungliga ram av parker och träd
gårdar så gott som ograverad. Från densamma
kommer man genom planen förbi stadshotel
let in på Bankgatan. Vesterut utbreda sig till ett
avstånd av 300 meter tvenne stora handelsträd
gårdar, österut fram till ingångsväxeln ett öppet
fält avgränsat i nordost av Lillån.

Staden, som vid järnvägens tillkomst hade
blott 1.412 invånare, har nu ökat nämnda siffra
till 10.281.
Gasbelysning infördes redan år 1863 och 1884
framdrogs Europas första interurbana telefon
ledning (till Göteborg). Artesisk vattenledning
var färdig 1898. År 1910 tillkom elektrisk belys
ning, något som stationen redan året förut erhål
lit medelst ledning från Bomullsväveriet.
Treklassigt läroverk fanns sedan 1600-talets
mitt, men först 1690 tillkom en fjärde klass
och 1892 en femte, vilket framtvang byggandet
av eget hus, färdigt 1901, samtidigt med att en
sjätte klass anordnades. Skolan reorganiserades
några år senare till sexklassig samrealskola.
År 1749 härjades staden av en större eldsvåda,
efter vilken dess centrum fick den plan, det allt
sedan dess i huvudsak bibehållit.

Industrier
Förutnämnda Bomullsväveri var länge sta
dens enda fabrik. Omkring sekelskiftet till
komma; undan för undan nya. I väveriets
grannskap vid sjön Gärdsken anlades år 1900
Linnefabriken; intill bangårdens södra sida
ligga Snickerifabriken, den gamla valskvarnen,
Trävarubolaget, A.-B. Elektroapparater, A.-B.
Tekaverken sistnämnda grundat av Klusendick
för tillverkning av metalvaror och under snabb
utveckling. Ett annat framgångsrikt företag
liggande i stadens centrum, är det välkända
märket Kabom: Konfektionsaktiebolaget O.
Molander, för tillverkning av herrkonfektion.
Samma slags tillverkning bedrives av Drabant,
Alingsås Konfektionsfabrik m.fl. Invid bangår
dens östra ända ligger A.-B. Silfa vävnadsfärgeri
gränsande till det närmare stationen belägna
Alingsås Bryggeri. På andra sidan Säveån,
nordvest om staden, men fortfarande inom
densamma ligger konfektfabriken Suchard,
A.-B. Fodervävnader och Sidenväveriet och
Mårtenssons gjuteri, vilket emellertid är på
flyttning till södra stadsdelen. Ett stycke längre
vesterut ligger läderfabriken Göta, fördelad på
tvenne håll. År efter år tillkomma också nya
företag, så att den förut idylliska och fridfulla
platsen är på god väg att övergå till industri
stad. Arbetareantalet är i stadigt stigande, emot
3.000-talet, hvilket måhända redan uppnåtts,
om ej traktens tillgängliga arbetskraft redan
konsumerats.
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Omformarestationen
Redan i seklets gryning föddes tanken att ersätta
ångdriften med elektrisk sådan. Efter att år 1915
från det nya färdigbyggda Porjus kraftverk lin
jen Kiruna–Riksgränsen försetts med elektrisk
drivkraft, följde samma utrustning för linjen
Kiruna–Svartön år 1922 och redan följande år
upptogos arbetena härför även å vestra stambanan. För Alingsås del tillkom härvid även
byggandet av en omformarestation vid stadsde
len Sörhaga, en kilometer väster om stationen.
Den försågs med tre aggregat, lämnande en
kontinuerlig effekt av 2.400 kilo volt ampire var
dera. Strömleveransen kommer från Lilla Edet.
Den 1 april 1924 påbörjades elektrifieringsar
betet å sträckan Skövde–Alingsås. Omforma
restationens betongmurar mäta en tjocklek av 1
1/3 meter; 1.100 kbm betong åtgick för golvet;
byggnadskostnaden uppgick till 1.062.362 kro
nor. Arbetet var klart redan i början av år 1926.

Sålunda hade provkörningar med elektriska
godståg kunnat börja den 2 mars å linjerna Katri
neholm–Hallsberg och Töreboda–Falköping. Den
10 påföljande maj hitkom det första el. tåget
från Stockholm kl. 13.17, bestående av, förutom
lok, 2 personvagnar och en resgodsvagn; fort
satte 14.38 till Göteborg. Byråchef Öfverholm,
som haft högsta ledningen av elektrifieringen,
distriktschef Löfmark, trafikdirektör Klingberg
och bandirektör Larsson-Ryhagen voro de enda
passagerare.
Det dröjde emellertid ytterligare några veckor
innan eldriften i sin helhet upptogs nämli
gen med ett inspektionståg om 500 tons vikt
från Stockholm till Göteborg den 2 juni, som
ankom även det kl. 13.17, fortsatte omedelbart
till omformarestationen, där tal hölls av generaldirektör Granholm, varpå det efter ca en timmes
uppehåll fortsatte till Göteborg. Hastigheten
hade uppgått till 76 km/tim. Totalkostnaden för
arbetet slutade på 42.290.000 kronor.

Maskinsal i Alingsås omformarstation. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Invigning av eldriften den 15 maj 1926. SJ Ds 104 med tåg. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Dubbelspåret
Redan år 1875 vore planer uppe på ett dub
belspår från Falköping till Göteborg i det
att 6000 kronor anslogs för undersökningar
härför. Det skulle dock dröja fyra decennier,
innan tanken kunde realiseras och då blott på
delen Alingsås–Göteborg. Sträckorna närmare
huvudstaden och Malmö gåvos företräde ett
10-tal år tidigare.
År 1904, samtidigt alltså med att sistnämnda
sträckor dubblerats, avgav II distriktsförvalt
ningen förslag till järnvägsstyrelsen om dubbel
spår Alingsås–Göteborg och
• att kurvorna därstädes skulle uträtas till
minst 600 meters radie,
• att linjen Norsesund–Floda skulle delvis
flyttas söderut att ligga över ägorna Svensered–
Ubbared i stället för Krösekullen d.v.s. 1 km
söder om denna och 14 meter lägre,
• att tunnel inspränges å linjen Lerum–
Jonsered i stället för bankfyllnader i sjön
Aspen; allt till en beräknad kostnad av 4
millioner kronor.

I nov. 1908 inkom Distriktsförvaltningen med
tidigare väckta förslaget om spårdubblering ända
till Falköping samt att linjen Norsesund–Floda i
första hand härmed skulle ifrågakomma, enär den
starka stigningen vid Krösekullen vållade stora
olägenheter. Kompletteringsförslag ingavs slutli
gen 1910 för sträckan Alingsås–Göteborg varvid
beräknade kostnaden stigit till 5.100.000 kronor.
År 1911 inköptes i Alingsås för spårdubble
ringen området Cederbergslyckan invid bangår
dens sydvestra sida.
Som man ser av nämnda kostnadsberäkning
bekräftas Överste Ericsons uppgift att ”loka
len” är den oländigaste å hela vestra stambanan.
Beloppet ansågs ovanligt högt men skulle ändå
visa sig för lågt.
Den 10 juli 1911 påbörjades arbetet från Ols
krokshållet med ingenjör Hjalmar Thorstensson
som arbetschef över en arbetsstyrka om 500
man. I oktober 1912 hade man hunnit genom
den 263 m långa tunneln vid Aspen. Den 1
samma månad hade dubbelspårstrafiken uppta
gits till Jonsereds Fabriker; den 1 oktober 1915
kunde den trots det svåra Jonseredraset år 1913
framflyttas ända till Floda.
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Dubbelspårsbygge mellan Göteborg och Alingsås. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Den 1 maj 1916 hade dubbelspåret färdig
ställts ända till Wik, 2 km vester om Norsesund,
där det nästan bottenlösa träsket tagit 150.000
kubikmeter i fyllning. Den 11 december samma
år slutligen var verket färdigt fram till Alingsås.
Ett extratåg, medförande representanter för
Järnvägsstyrelsen, Distriktsförvaltningen, Geo
tekniska kommissionen förutom byggnadsbefäl
och tidningsmän avgick från Göteborg kl. 14.15
till Alingsås. Sista länken göts vid Iglekärr 1 ½
km vester om Norsesund, där en rad svenska
flaggor vajade för vinden. Arbetschefen ingen
jör A. Larsson framträdde och förklarade i ett
kortare anförande sig vilja å II distriktsförvalt
ningens vägnar, överlämna dubbelspåret för
trafikering till Kungl. Järnvägsstyrelsens repre
sentant Major Fogelmark. Denne tackade i ett
längre anförande alla, som medverkat till full
bordandet av det stora företaget samt utbragte
slutligen ett leve för arbetets män. Tåget fort
satte därpå till Alingsås där högtidligheten mar
kerades med allmän flaggning.
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Klockan 16.15 samlades man till subskri
berad middag å stadshotellet. En hel del över
raskningar och originella anordningar väntade
i festsalen. Särskild uppmärksamhet vann den
gamla stationsringklockan, som kallade till
bords med en för länge sedan bortglömd klang,
åtföljd av en portvakts utrop ”Tåg till matsalen”,
”Tag plats”.
Ingenjörerna hade dekorerat salen med speci
ell tanke på dagens betydelse och à la rallare.
Sålunda hade skottkärror, spadar, spett, signal
flaggor, redskap o.d. insatts bland blommor och
grönt. Matsedeln upptog en massa läckerheter
särskilt valda för de närvarande järnvägsbyg
garnes smakriktning såsom ”landgångar och
stångjärn”, ”cementvälling”, ”geoteknisk spräng
fisk”, ”växeltungor”, ”bankroppar i skivor” m.m.
förladdning, och senare på kvällen ”varm korv
och smörgåsar (rallaremat)” stämningen blev
följaktligen ingalunda tryckt. Tal höllos, tele
gram upplästes, verser föredrogos. Klockan 23
åtskildes deltagarne och de främmande gästerna

avreste med nattåg till Stockholm och extratåg
till Göteborg.
I stället för ursprungligen beräknade fyra hade
anläggningen dragit ca nio millioner kronor.
Det hade varit planer på att betydligt utvidga
spårutrymmet i Alingsås bl.a. med en särskild
växlingsbangård nordvest om den nuvarande
och nytt lokstall med 16 platser; men allt, utom
tågspårsförlängningen fick skrinläggas, enär S.J.
trafiköverskott allt mer avtagit för att de följande
åren övergå till katastrofalt underskott. Bangår
den erhöll genom det nya nedspåret gratis ett
präktigt utdragsspår vesterut, ehuru sådant varit
nästan mera påkalladt österut, dit den större
delen av växlingsarbetet är förlagd. Här verkade
dock Gärdska ström som en hindrande ekono
misk faktor.

Göteborgsvägen
Redan vid seklets början år 1909 hade plan
framförts att anordna skenfri undergång under
spåren i denna redan då starkt trafikerade farled.
Ständiga slitningar uppstod mellan allmänhe
ten och stationspersonalen. Som ju tågrörelsen
givetvis aldrig fick hindras och avstängningarne
måste utsträckas betydligt över den minut själva
tågpassagen varade, något som största delen av
allmänheten ej förstod, var saken lika tråkig
för tjänstemännen som för allmänheten. Som
olägenheten det oaktadt ännu ej avhjälpts, trots
att stambanans flesta och betydligt mindre tra
fikerade vägövergångar gjorts skenfria, framgår,
vilken betydelse det är för ett samhälle, att det
har en inflytelserik, viljestark representant, som
kan driva igenom ett ofrånkomligt projekt vid
det lämpliga ögonblicket och då konjunktu
rerna ifråga om arbetskraft och kostnader äro
som gynnsammast. En rad olyckshändelser med
dödlig utgång var även utmärkande för platsen
ifråga.
Den 12 juni 1917 hade planerna ändrats till
antingen en gångbro å Göteborgsvägen men i
ersättning en körtunnel i Nygatans förlängning
eller en körtunnel i Göteborgsvägen.
Häröver ingav stadsarkitekt Lilienberg i
Göteborg, som ombetts granska förslaget sina
erinringar i oktober s.å. Han ansåg Göteborgs
vägens övergång böra inskränkas till event. blott
en gångbro och förlängning av körtrafiksöver
gången å andra håll d.v.s. Nygatan och Oskars
gatan.

Den 31 maj 1918 ägde sammanträde rum mel
lan järnvägsstyrelsen och stadens delegerade. S.J.
ombud föreslog då, att en 10 meter bred vägport
skulle anordnas i Nygatans förlängning under
bangården, och i Göteborgsvägen uppföras en
2 meter bred gångbro. Stadens representant syn
tes gå med på förslaget, men hävdade, att, om
staden bifölle Nygatsförslaget, plankorsningen i
Göteborgsvägen finge vara kvar fem år efter väg
portens fullbordan.
I samband med ett ombyggnadsförslag av
bangården av den 4 februari 1919 kvarstod ännu
Nygatsporten och 2 meters gångbro i Göte
borgsvägen. Samtliga plankorsningar skulle för
svinna.
Den 3 följande mars hade järnvägsstyrelsens
representant byrådirektör Törjesson samman
träde med stadsfullmäktige, varvid han medelst
skioptikon demonstrerade de olika förslagen.
Beslut fattades emellertid icke.
Efter ytterligare sammanträden med järnvägs
styrelsen, distriktförvaltningen och stadens
delegerade biföllo stadsfullmäktige den 17 föl
jande mars förslaget.
Nu väntade man att järnvägen, vilken dag som
helst skulle sätta i gång med port- och broarbe
tena – men förgäves. När över två år förflutit,
gjorde man en hemställan till järnvägsstyrelsen
den 1 juni 1921 om det ej vore på tiden att göra
allvar av överenskommelsen. Härpå erhölls blott
ett undvikande svar. De stora driftsförlusterna
hade tills vidare förlamat företagsamheten. Så
skedde även beträffande föreslagna gångtun
larne vid Lerum och Floda.
Den 4 febr. 1927 vaknar vägkorsningsfrågan
igen genom en inlaga av major Asplund som
återkommer med planen om vägport i Nygatan
men nu breddad till 12 meter. Längd under spår
området 61 meter. Drätselkammaren förkastade
dock detsamma såsom varande för dyrt i sitt
svar den 20 följande maj.
I februari 1928 sökte ett utskott från stadsfull
mäktige med borgmästare Zimdahl i spetsen,
ehuru förgäves, i förhandlingar med järnvägs
styrelsen få något resultat i övergångsfrågan.
Sedan dess tycks saken vara lagd ”på hyllan”.
Den väntar på mannen som ”skall görat”. Om
det blir port i Nygatan eller bro i Göteborgs
vägen kan väga ganska lika; efter några år har
bebyggelsen jämnat ut första olägenheterna för
dem som önskat annorlunda.
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Bryngenäs hållplats på 1930-talet. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Hållplatser
Avstånden stationerna emellan voro under för
sta järnvägsåren avsevärda. Befolkningstätheten
hade då ej hunnit samla sig utefter järnvägslin
jerna. Sålunda voro Lagmansholm å ena och
Floda å andra sidan Alingsås grannstationer.
År 1867 tillkom Norsesund station och senare
Torp. Det dröjde sedan ända till år 1888 innan
Alingsås första hållplats Vestra Bodarne tillkom.
Dit hade redan tidigare på grund av platsens
naturskönhet, dragits många göteborgare som
sommargäster, hvilkas antal nu hastigt ökades,
så att station måste byggas.
Genom att linjen däremellan och Alingsås
strök fram längs sjön Mjörns östra strand, växte
villabebyggelsen ytterligare och framtvang år
1904 en hållplats vid Lövekulle, 3 km väster om
staden.
Redan år 1902 hade framställning gjorts till
järnvägsstyrelsen om hållplats även vid Bryngenäs. Det dröjde dock ända till 1917, innan
denna önskan tillmötesgicks. Platsen är belägen
mitt emellan Vestra Bodarne och Lövekulle
5 km från Alingsås. Trots att trafiken då och
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allt framgent var för svag för platsvakts anstäl
lande försågs anhalten med tvenne gedigna sta
tionshus, ett på vardera sidan om spårparet till
typen varandras kopia och bekostade av ägarne
till de närliggande säterierna Österbodarne och
Bryngenäs. Plattformarne fingo en höjd av 0.76
meter. För att underlätta tågpersonalens obser
vationer anordnades år 1929 signaler, manöver
bara av trafikanterna.
Torp hade sedan 1874 blivit hållplats samti
digt som den genom utläggning av bispår tid
tals fungerat såsom s.k. mötesplats för att efter
någon tid uppflyttas till rang av station.

Busslinjer
Liksom järnvägarnes tillkomst gav en oanad för
bättring åt landets kommunikationer var samma
förhållandet beträffande det under seklets tredje
decennium uppblomstrande motordrivna for
donsväsendet vad angår samfärdseln å lands
vägarne, som dittills blott obetydligt nåtts av
nutidens förbättringar. Här verkade bussarnes
och bilarnes tillkomst revolutionerande. Från
en stad eller större tätort har i regel under tider
nas lopp utbredt sig ett stjärnformigt landsvägs

nät, som härvid kom väl till pass. Vad Alingsås
beträffar utgår norrut den s.k. Vänersborgsvägen,
österut Stockholmsvägen, söderut Borås- och
Göteborgsvägarna samt vesterut den s.k. Kung
älvsvägen. Från dessa huvudleder utgrena sig
större eller mindre härads- och byvägar. Ett
betydande busslinjenät har härifrån utspänts,
hvilkas ändpunkter äro följande:
1. via Hulabäck, Storeskogen, Hedared och
Sandhult till Borås
2. via Storeskogen och Töllsjö till Bollebygd
3. via Hulabäck, Lygnared och Ödenäs till
Hindås
4. via Ingared till Nääs fabriker
5. via Vikaryd och Brobacken till Antens
station å Göteborg–Vestergötlands järnväg
6. via Lena och Sollebrunn till Trollhättan
7. via Kärtared till Asklanda
8. via Eklanda till Ljung
9. via Skakeltorp och Långared till Loo
10. till Älvängen
11. till Nårunga
12. via Hemsjö till Norsesund

Dessutom uppehålla bussar stadstrafik från tor
get till förorterna Vadsjön, Torvmossen, Alfhem
och Skår.

Plantskolan
Det dröjde ej länge, efter sedan järnvägsstatio
nerna färdigställts, som man i deras närmaste
omgivning sökte komplettera, vad som brast i
deras utseende. För att framlocka de skönhets
värden, som naturen själv alstrar, erfordrades
snart drivanstalter härför. Så uppkommo år 1865
de första plantskolorna vid Uppsala, Liljehol
men och Alingsås. Den härvarande är belägen
ca 700 meter öster om stationen. Anläggnings
kostnaden uppgick till ca 12.000 kronor. Först
år 1901 måste den tillbyggas. År 1918 försågs
såväl växtdepån som trädgårdsmästarbostaden
med elektriskt ljus. Värmeledning infördes först
år 1930 för en kostnad av 8.600 kronor. Som
plantskolan lämnar växtalster till större delen
av andra distriktet ha planen varit före att flytta
den längre uppåt landet för att komma mera
centralt men detta har tills vidare skrinlagts.

Växthus vid 2:a distriktets växtdepå i Alingsås. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Slutord
Från stationens första vecka härstammar en his
toria, som undergått skvallrets alla stadier och
givets så löjeväckande former som möjligt på
sanningens bekostnad.
En av den första uppsättningens män, seder
mera baningeniören, kapten S.O. Sandberg,
Jönköping, refererar den sålunda; ”I Alingsås
blev den förste stins, en gammal byggmästare Kling,
som byggt stenbron därintill. Han gjorde en manöver, som höll på att kosta honom tjänsten. När banan
ännu ej var öppnad längre än till Alingsås, (i verkligheten till Vårgårda. Förf. anm.) kom en vacker
dag en sjöman som hade stigit på någonstans utmed
banan. Men vid framkomsten till Alingsås saknades
hans kista. Sjömannen förde ett förbaskat väsen och
skulle promt ha sin kista och det tyckte Kling också,
hvarför han befallde lokförarn att gå tillbaka med
maskin och hämta kistan utan trafikdirektörens vetskap eller ordres. Det gick så lyckligt som Kling rapporterade att kistan återfanns i Jonsered och ’endast
ett par grindar sönderkördes’”.
Klings egen redogörelse något mindre sensa
tionell i sin okonstlade stilisering:
Wårgårda station d. 19 Dec. 1857.
Stations Inspektören
Herr L.G. Kling! Alingsås.
Som åtskilliga passagerare och godsafsändare icke
erhållit sina hit med Tåget förpassade varor emedan
en vagn som åtföljde Tåget från Götheborg lärer qvarlemnats i Alingsås hvaruti varorna lågo, så är det
högst nödvändigt att ett lokomotiv genast imorgon
bittida d. 20 dennes afsändes hit med nämnda qvarglömde godsvagn, emedan dryga ersättnings anspråk
i annat fall torde förekomma. Kapten Westman torde
rådfrågas i detta afseende.
Fr. Sundler.
Till Trafik Deriktören Högvälborne
Herr Grefve A. Taube
Göteborg.
Natten till i går kl 2-15 mit förmiddag ankom hosgående Bref från Wårgårda; kl 7 på morgonen begaf
jag mig till Herr Kapten Westman och i samråd med
honom fattades följande beslut att låta lokomotivföraren Wiggens uppelda sitt lokomotiv N:o 3. som
samma var någodt i olag kunde Wiggens ej upp40

komma till Stationen förrän kl 3 eftermiddag detta
beslut Telegraferades Högädle Hern Grefven! Skälet
för nämnde beslut får jag vördsamt meddela, Utom
de vid Wårgårda saknade effekter för Passagerare
och GodsEmottagare här saknades för denna station,
Styrman Löfvendahl från Stockholm en honom tillhörig kista som efter hans uppgift skall innehålla ett
högre värde; här hadde blifvit lemnat en kista märkt
Jonsered 13 colli merkt Floda deribland 6 colli Mjöl 5
colli mjukt bröd; till Wårgårda colli gods jag tog alla
de upräknade efekterna med mig uti en Broms Vagn
och en Andra Klass Vagn för Herr Kapten Westman
och mig – Kapten fick förhinder, jag reste härifrån
kl 3 alt väl till Floda, der aflemnades Floda godset,
dessutom saknades för Floda 7 colli som ej kunde
återfinnas, som Styrman Löfvendahls kista på Floda
ej fans, begaf jag mig ner till Jonsered, under denna
oförutsedda färd kan jag ej nog vitsorda Lokomotivföraren Wiggens försiktighet, genom en medföljande
Banmästare från Floda som var med på Lokomotifvet, kommo vi alt väl till Jonsered, der aflemnades
en låda, men fingo intet, svårast bekymrad för Styrmanskistan varför stora anspråk gjorts – reste från
Jonsered under iaktagande af lika försiktighet som på
nerresan, körde vi endock sönder en Grind vid Allmekärr och kommo alt väl till Floda, derifrån gick det
friskare hit och till Wårgårda under behörig uppvaktning af banpersonalen hela vägen, ankom till Wårgårda alt väl kl 7.50 mit, der aflemnades Wårgårda
godset, varibland inte passagerare gods, och befans ej
någodt sådant för Wårgårda – deremot till mycken
förnöjelse den saknade Styrmanslådan fans, som till
ägaren aflämnats, likaledes fans en tunna merkt A.P.
Svensson Jonsered, som blifvit på Telegraf till Wårgårda efterfrågad, denna tunna med tog jag hit, som
afgår med Arbetståg kl 1 idag till Krösekulla, med
hvilket tåg Herr Kapten Westman åtföljer som benäget lofvat afsända tunnan med en Statens Häst försed
med forsedel härifrån.
Utom hvad här åfvan upptages hadde jag 4 öpna
Gva med i går till Krösekullen för järnvägens räkning, der de i dag lastas med Jernvägseffekter och
Herr Kapten Westman idag låter återföra.
Hvilket alt jag har äran Raportera.
Alingsås Stations Kontor d 21 ste december 1857.
L.G. Kling

Till slut må efter all prosan anföras en smula
poesi. S.J. fyllde den 1 december 1931 75 år.
De första bandelarne Göteborg–Jonsered och
Malmö–Lund öppnades ju samma dag år 1856.
Alingsåsborna hade väntat en större festlighet i
sin stad och då sådan uteblev, tog sig besvikel
sen hos en av dess söner sig uttryck i följande
tirad:
Snart S.J. fyller år, måtro, men Granholm, som vill spara,
han påstår nu, att planerna på högtidsfest få fara.
Mot detta framför Alingsås en rungande protest.
Var goda genast sätt i gång och ordna med en fest i
Att jubileet firas här, vi oförtövat kräva,
ty det var här i närheten man började att gräva.
Ja, det skall bli en högtidsstund på Alingsås station,
så Granholm tjänar inget på att mucka och ta ton!
Som sagt, vår järnvägs högtidsdag på värdigt sätt skall firas.
Vartenda lok skall givetvis med flaggors mång fald siras,
och konduktör´n, som går omkring och klipper ens biljett,
skall vara högtidsklädd och fin och ha en vit rosett.
Vartenda tåg, som kommer in, möts festligt på perrongen
av både Bergquist och Norén. Vår manskör står för sången.
Med varje dagens trafikant befälet skakar hand
och därpå följa högtidstal samt leven och ”Vårt land”.
I andra klassens väntsal bjuds det se’n på middag gratis.
Först blir det kanske klar buljong, se’n kalvstek och potatis
och allra sist en efterrätt, måhända fruktkompott
– det hela inte alltför dyrt men närande och gott.
Och innan man på högtidsda’n åt stinsen avsked vinkar,
så dukas det fram kaffe jämte punsch i kalla hinkar,
och även bjudes det på sång till luta och gitarr,
och allra sist får resanden en liten färdcigarr.
Ja, så bör dagen firas, säg, vem vågar det förneka?
Man snart bör börja ordnandet, här är ej lönt att tveka!
Men om man festens kostnader vill pressa ned så smått
då går det an att slopa ovan nämnda fruktkompott.

År 1931 hade de nya Co13-vagnarne, trots sin
elegans, en smula ironiskt kritiserats av Alings
åsorganet. Vagnarne, som rymde 104 passage
rare, hade något för smalt rum mellan sofforna
och för att neutralisera detta, hade sitsarne
gjorts några graders lutning bakåt, som bragte
knäskålarne uppåt i stället för framåt men pres
sade en annan kroppsdel nederst mot ryggstö
det. Artikeln som uppmärksammats å högre
ort men därifrån gavs svaret att ”om ej Alingsåsborna äro nöjda med vagnarne, kunna de mer
än väl finna användning å Stockholmslinjerna”.
Skalden strängade då åter sin lyra till följande
strofer:

Tag ej ifrån oss vagnarne som nyligen vi fått
Vi komma nog att vänja oss när några år ha gått
Det klander som vi framfört nyss var litt överilat
Vi bli nog något lugnare när ryggarne ha vilat.
Vi älska dessa vagnar: vilken skön och härlig gång
och vilken luft och vilken rymd, ja vilket ämne för en sång
Det är helt visst en bagatell och hör ej ens till saken
att man vid resans snara slut är lite öm i baken.
Nej skicka icke vagnarne till någon annan zon
De äro även givetvis en prydnad för station
Och skulle de en vacker dag befinnas vara borta
Så skola vi begråta dem fast bänkarna va korta.

Till historien hör att Alingsåsborna ej hade så
orätt; sitsarne fingo snart nog ett för de resande
bekvämare läge.
Som talande omdöme om trakten i allmänhet
och stationen i synnerhet får jag till sist anföra
tvenne yttranden av min avhållne chef, förste
trafikinspektör Gunnar Brovall: ”Nog går det
att få folk till Alingsås men att få dem därifrån är
så gott som omöjligt”, ävensom att, då i mitten av
1930-talet ”kommissionen för järnvägarnes för
statligande” av honom ombads anvisning på en
trevlig S.J. station att av densamma beses, han
hänvisade till Alingsås, ett utlåtande som de
även bekräftade. Det är därför ej underligt, att
jag räknar min 11-åriga tjänstgöring härstädes
som den angenämaste och intressantaste under
hela min järnvägstid.

Originalet till ovanstående berättelse finns i
Sveriges Järnvägsmuseums bibliotek. Det återges här i oförändrat men något avkortad form.
I huvudsak är det bilagornas statistiska sam
mansällningar över personal, resande, gods och
inkomster som har utelämnats. Bilderna har till
viss del ersatts med andra bilder hämtade från
museets samlingar.
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Satsningar på ökat underhåll och att vårda dagens infrastruktur är en viktig del av den nationella planen.
Slipersbyte vid norra delen av Stockholms central, sommaren 2013. Foto: Göran Fält, Trafikverket.
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Göran Fält och Kerstin Ericsson

Vårda och vässa för 522 miljarder
I juni 2013 lämnade Trafikverket sitt förslag
till nationell plan för transportsystemet 2014–
2025 till regeringen.
De kommande tolv åren handlar det i första
hand om att vårda den infrastruktur vi har. Men
också att vässa transportsystemet, genom att
utnyttja det effektivare och bygga ut där det bäst
behövs. Planen för 522 miljarder rymmer såväl
många små åtgärder som några nya spektakulära
storprojekt.
– Vi föreslår en snabbare upprustning av järn
vägen. Punktligheten på järnvägen förbättras
genom att underhållsinsatser riktas mot högtra
fikerade stråk där störningar ofta får stora kon
sekvenser, sa generaldirektör Gunnar Malm när
han överlämnade Trafikverkets förslag till infra
strukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.
Planen innehåller åtgärder för 522 miljarder
kronor. Ytterligare 80 miljarder beräknas till
komma genom banavgifter, medfinansiering
och trängselskatt. De 522 miljarderna fördelas
så här:
• 281 miljarder till utveckling av transportsystemet
• 86 miljarder till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar
• 155 miljarder till drift och underhåll av
statliga vägar.
– Önskemålen, kraven och behoven är större
än våra resurser. Det betyder att kraftfulla
prioriteringar gjorts. I första hand priorite
rar vi drift och underhåll och att åtgärda de
största bristerna i transportsystemet, sa Gun
nar Malm.
Tillståndet för vägar, järnvägar och farleder
kommer att förbättras under planperioden.
Infrastrukturen blir mer robust och får bättre
förmåga att tåla störningar.
– Men innan vi kommer dit, kommer vi att ha
några år av stora störningar i järnvägssystemet
på grund av de åtgärder vi måste göra. Det blir
sämre innan det blir bättre, framhöll Gunnar
Malm.

Trafikverket föreslår en jämnare fördelning av
pengar till upprustning av järnvägen, med mer
pengar i början av planperioden, jämfört med
regeringens direktiv.
Rolf Haraldsson har varit projektledare för
arbetet med planen. Han var nöjd efter att ha
gått i mål med ett hårt tidspressat arbete, där ett
100-tal medarbetare i Trafikverket varit delak
tiga. Det finns flera nya grepp i planen:
– Vi har beskrivit brister och åtgärder stråkvis
på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Vi vill även
lyfta fram fyrstegsprincipens tidiga steg, för
att komma fram till lösningar genom mindre
åtgärder. Det handlar om drift och underhåll,
trimningsåtgärder och andra åtgärder i trans
portsystemet, där man kan få ut nytta tidigare
än om man ska vänta på att de stora investe
ringsprojekten ska bli klara, sa Rolf Haraldsson.
I planen införs även det nya begreppet ”namn
givna brister”.
– Där har vi konstaterat att det finns stora
brister i transportsystemet, men vi är inte rik
tigt färdiga med att hitta bra lösningar. Man är
kanske inte framme med utredningar eller med
finansieringslösningar. Tanken är då att vi ska
göra färdigt det som behöver göras och därefter
prioritera bland de namngivna bristerna.
En tredje nyhet gäller drift och underhåll på
järnväg.
– Tidigare har man utgått mycket från anlägg
ningens ålder och sedan gjort bedömningar och
reinvesteringsplaner. Nu ska vi göra det utifrån
tre aspekter: trafikering, ålder/skick och en tek
nisk-ekonomisk revision, där vi ser vilka åtgär
der som är mest kostnadseffektiva och ger mest
nytta mot våra leveranskvaliteter som punktlig
het, robusthet, kapacitet. Därmed får vi bättre
nytta, när vi ser var problemen finns och var
trafiken är störst.
Av pengarna till investeringar föreslås unge
fär 60 procent gå till järnväg. Här finns flera av
de nya projekt som regeringen pekat ut, som
Ostlänken Järna–Linköping och Mölnlycke–
Bollebygd, de första delarna av en ny höghas
43

tighetsbana. Andra nya järnvägsprojekt som
startar under planperioden är utbyggnaden av
Mälarbanan Tomteboda–Kallhäll, Västlänken
med Olskroken och nya signalsystemet ERTMS
på Malmbanan och Korridor B (Stockholm–
Malmö/Katrineholm–Hallsberg–Mjölby).
Rolf Haraldsson är mest nöjd med det fokus
som planen har på viktiga mindre insatser.
– Vi har hela tiden en brottningsmatch för att
få behålla medel till trimning och miljöåtgärder,
i förhållande till de stora namngivna projekten.
Vi försöker beskriva hur viktigt det är att de här
insatserna får finnas med, så att vi får ut tidigare
nytta i transportsystemet. I den gamla planen
har de funnits med i ganska liten omfattning.
Nu försöker vi slå ett ordentligt slag för dem,
med medel jämt fördelade över åren, säger Rolf
Haraldsson.
Förslaget till nationell plan gick ut på remiss
under hösten 2013. Näringsdepartementet fick
in närmare 400 remissvar med synpunkter och
förslag till ändringar av planen. Det fortsatta
arbetet med planen sker nu inom regeringskans
liet.

STÖRSTA SATSNINGARNA I NATIONELL PLAN 2014-2025*
1 Ostlänken, ny bana Järna–Linköping: 17,8 miljarder kr
2 Trimning, effektivisering väg: 15,7 miljarder kr (hela landet)
3 ERTMS: 13 miljarder kr (hela landet)
4 Mälarbanan Tomteboda–Kallhäll: 11,3 miljarder kr
5 Västsvenska paketet järnväg: 10,4 miljarder kr
6 Trimning, effektivisering järnväg: 10,2 miljarder kr (hela landet)
7 Västsvenska paketet väg: 7,7 miljarder kr
8 E4 Förbifart Stockholm: 5,8 miljarder kr
9 Kraftförsörjning: 5 miljarder kr (hela landet)
10 Bidrag Inlandsbanan & Öresundsbron: 5 miljarder kr
11 Hallsberg–Degerön, dubbelspår: 4,4 miljarder kr
12 E4/Lv259 Tvärförbindelse Södertörn: 4,4 miljarder kr
13 Mölnlycke–Bollebygd, ny bana: 3,8 miljarder kr
14 Flackarp–Arlöv, flerspår: 3 miljarder kr
15 Göteborgs hamnbana: 3 miljarder kr
16 Statlig medfinansiering regionaltåg: 2,6 miljarder kr (hela landet)
17 Varberg, dubbelspår: 2,8 miljarder kr
18 Olskroken, planskildhet: 2,5 miljarder kr
19 E4/E18 infartsleder Förbifart Stockholm: 2,2 miljarder kr
20 E20 Tollered–Alingsås–Vårgårda: 2 miljarder kr
* Kostnad i nationell plan 2014–2025, exklusive medfinansiering, trängselskatt och avgifter.
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Enkelspåret söderut från Varberg är den sista kvarvarande flaskhalsen på
Västkustbanan genom Halland. En vacker och kustnära sträcka men föga
effektiv. Foto: Anders Jansson.

I januari 2014 begärde infrastrukturminister
Catharina Elmsäter-Svärd ett fördjupat underlag
från Trafikverket om förslaget att bygga helt nya
stambanor för höghastighetståg Stockholm–
Göteborg/Malmö, via Jönköping. De första
avsnitten av dessa banor, Ostlänken ( Järna–Lin
köping) och Mölnlycke–Bollebygd, finns med i
Trafikverkets förslag till ny nationell transport
plan. Men nu vill Näringsdepartementet ha ett
underlag för ett beslut om att bygga ut de nya
stambanorna i sin helhet.
Det fördjupade underlaget ska särskilt belysa:
• Fysiska förutsättningar för genomförande
Stockholm–Göteborg, samt Jönköping–Malmö.
• Uppdaterade kostnadskalkyler.
• Samhällsekonomiska kalkyler för de åter-

stående sträckorna och ett färdigt stambanesystem.
• Alternativ för hur och när investeringen
kan finansieras och genomföras.
• Konsekvenser för de offentliga finanserna.
Catharina Elmsäter-Svärd räknar med att den
nya stambanan byggs för höghastighetståg i intervallet 250–320 km/tim.
Lena Eriksson på Strategisk styrning är projekt
ledare för Trafikverkets arbete med underlaget:
– Näringsdepartementet vill ha en fördjup
ning av vilka frågeställningar som behöver utredas vidare för att kunna fatta beslut om den
fortsatta processen, säger Lena Eriksson.
Regeringen väntas ta beslut om den nationella
planen under våren 2014.
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Nya stationer för regionala tåg
Tågresandet ökar i Sverige, och mycket i den
nya nationella transportplanen handlar om
att möta den ökade efterfrågan på tågresor. Ett
exempel på satsningar som redan pågår är att
det 2011–2014 byggs 16 nya stationer för att
förbättra de regionala kommunikationerna i
norra Skåne och i södra Småland. Trafikverket
har bland annat byggt nya mötesspår, bytt ut
gamla växlar och byggt om plattformar. Den
14 december invigdes Ballingslöv, Hästveda,
Killeberg, Diö och Vislanda på Södra stamba
nan. Likaså Markaryd, Vittsjö och Bjärnum på
Markarydsbanan samt Önnestad och Fjälkinge
på Blekinge kustbana. Den 15 december 2013
startade trafiken.
Stockaryd, Lammhult, Sösdala, Gemla och
Moheda är invigda sedan tidigare och i Tjörnarp
pågår bygget hela 2014.
Ett snabbt genomförande möjliggjordes tack
vare medfinansiering från alla samarbetsparter
och EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet
sker i samverkan mellan näringslivet och kom
muner tillsammans med Trafikverket, Region

Skåne, Regionförbundet södra Småland och Skå
netrafiken. Flera kommuner medfinansierar.
Stort säkerhetstänk och stor koll på läget har
präglat bygget sedan starten 2010, berättar pro
jektledare Pernilla Merkenius.
– Det är ute i fält det är farligast och viktigt att
de som arbetar där förstår våra regler, men också
att de ifrågasätter varför. Vår tidplan är väldigt
komprimerad. Här måste alla vara delaktiga och
tillsammans skapa en säker arbetsplats. Vi arbe
tar hela tiden med säkerhet och det är numera
en del av vår vardag, vilket jag är stolt över. Men
om ingen följer upp att reglerna efterlevs så är de
meningslösa, menar Pernilla.
– De upplever det inte som något problem,
fyller säkerhetshandläggare Anders Grönberg i.
Ofta tar byggledaren kontakt med mig. Jag är
en resurs för dem och kan både hjälpa till och
tillrättavisa.
Anders Grönberg vet vad han pratar om när
det gäller säkerhet. Han jobbade tidigare som
kontaktledningsmontör och råkade ut för en
olycka 2008 där han brännskadade armar och en
axel, men överlevde tack vare bra skyddsk läder.

Byggstart i Hästveda. Vid projekt Pågatåg Nordost och Krösatåg fick förskolebarn från
orten uppdraget att ”ta det första spadtaget”. Foto: Viveca Larsson, Trafikverket.
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Önnestad var en av de många nya stationer som tillkom genom projekt Pågatåg
Nordost och Krösatåg. Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket.

– Jag har tagit fram genomförandebeskriv
ningar och checklistor, bland annat en lathund
för operativa maskinister, som används när
entreprenören etablerar sig i järnvägsmiljön. Vi
gör själva oanmälda arbetsplatskontroller där
vi följer upp arbetsmiljön och det ger oss full
kontroll på säkerheten i projektet, säger Anders
Grönberg.
Vi kommer fram till Önnestad där bygget av
den nya stationen pågår. Förutom gångbron över
spåren, byggs långa plattformar på vardera sidan
om spåret, ett nytt mötesspår och bullerskydd.
– Det är en stor fördel att vi har samma kon
sult och samma människor som projekterat sta
tionerna. Det blir lite industriellt tänkande och
vi har i stort sett samma utförande på alla 16
stationer. Vi har en huvudentreprenör, Sveab,
och en underentreprenör, Strukton.
Pernilla jobbade tidigare med projektet 50-11,
vilket innebar att bygga om plattformar och sta
tioner på 50 platser i Skåne till 2011. Mycket av
erfarenheten därifrån kommer väl till pass i det
här projektet. Ett tydligt exempel på det är platt
formarna i betong där samma modell används
på samtliga 16 stationer. De har vidareutveck

lats, och om det behövs är det relativt enkelt att
bara byta ut en del.
– Vi har återanvänt material i projektet för
cirka 10 miljoner, som signal- och banmaterial
och krossad sten. Och så säljer vi gamla växlar
till skrotfirmor och får pengar för det.
För att utnyttja tiden på banan så bra som
möjligt samordnas banarbetet. Målet är att så
många som möjligt kan vara där samtidigt och
utföra jobb. Även samspelet med Underhåll
måste fungera bra.
– Varje arbete behöver sin egen skyddsanord
ning, säger Pernilla. Ju mer anordningar man får
ut samtidigt, ju mer utnyttjar man tiden. Jag är
stolt över den samordning och säkerhet vi har
och över att vi lyckas producera så mycket järn
väg. Vi har också sänkt hastigheten för tåg förbi
arbetet.
– Hela glädjen är just när man kommer ut och
ser resultatet. Man ser alla tågen. Det är detta jag
jobbar för. Vi förvaltar skattemedel, det får vi
aldrig glömma. Jag skulle kunna vara projektle
dare tills jag dör. Bara jag får bygga järnväg. Nu
återstår bara en station och det är Tjörnarp. Den
ska bli kronan på verket.
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Efterlängtat genombrott
Tunnelbygget genom Hallandsås är ett exempel
på ett av Trafikverkets största investeringspro
jekt. Efter år av förseningar och missöden gjorde
projektet under 2013 sitt sista stora genombrott.
400 personer var på plats och följde det sista
genombrottet i Hallandsås den 4 september.
Tobias Andersson, TBM-blockchef hos
Skanska-Vinci, stod och log brett i genom
brottskammaren en drygt en kilometer in i
Hallandsås. Bakom honom stack det tio meter
höga borrhuvudet på tunnelborrmaskinen Åsa
fram ur de sista resterna av nedrasad, sprut
betongtäckt bergvägg. I det hårda skenet från
strålkastarna påminde scenen om en filmkuliss. Men den var verklig. Det doftade av
fuktigt berg och det droppade lätt av vatten
från taket.
Det hade gått en dryg timme sedan Åsa bröt
igenom och fullbordade åtta års tunnelborr
ning. Dammet hade lagt sig och borrkammaren
fyllts av reportrar och fotografer som flockades
kring projektchefen Per Rydberg och infrastruk
turminister Catharina Elmsäter–Svärd.
Tobias Andersson kan personifiera utveck
lingen av tunnelbygget från utskälld miljöskan
dal till hyllad förebild. Hösten 1997, när det
giftiga tätningsmedlet Rhoca Gil hade läckt ut
i åsen, gick Tobias med i demonstrationen mot
tunnelbygget. Hösten 2013 var han med och
borrade klart tunneln.
– När projektet sökte folk efter omstarten
bestämde jag mig för att anta utmaningen. Och
jag har aldrig ångrat att jag blev tunnelbyggare.
Det är ett omväxlande jobb där den ena dagen
inte är den andra lik. Sedan vi visat att vi kan
hantera berget har opinionen svängt. Nu är folk
positiva till tunneln, menade Tobias Andersson.
Trafikverkets teknikchef i Hallandsås, Jan
Hartlén, är docent i geoteknik. Han kom till
projektet som expert 1997, när många tvivlade
på att det någonsin skulle bli klart.
– Expertgruppen visade att det skulle gå att
bygga klart tunnlarna om man bytte teknik och
fick en ny vattendom som tillät större läckage
under byggtiden. Sedan dess har jag aldrig tvivlat
på att projektet skulle lyckas, säger Jan Hartlén.
Han pekar på viktiga lärdomar av Hallandsås,
som att skapa förtroende – både hos lokalbefolk
ningen och mellan beställare och entreprenör.
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– Det gäller att samverka och hitta lösningar i
stället för att koppla in jurister när det blir pro
blem. Den andra viktiga lärdomen är att göra
kvalificerade geotekniska undersökningar innan
man börjar bygga, sa Jan Hartlén.
Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd har följt projektet under lång tid, först
som riksdagsledamot, nu som ansvarig minister:
– Äntligen är det verklighet. När tunnlarna
öppnas för trafik om två år ger de ökad kapacitet
för både godstrafik och vardagligt resande. Det
är frågor som jag arbetar mycket med nu. Hal
landsås är en viktig kugge för att utveckla järn
vägssystemet. Det här är en historisk dag.
Trafikverkets projektledare för tunnelarbetet,
Kenneth Rosell, kom hit 1992. Då som bergs
ingenjör hos den första entreprenören Kraftbyg
garna.
– Jag har väntat på den här dagen i 17 år.
Tunnlarna skulle enligt planen vara klara 1996.
Men åren har gått fort, och det har gått bra
på slutet. Vi borrade det östra röret på halva
tiden det tog att borra det västra. Metoden har
förfinats med utökad förbehandling av berget
och frysning av en längre sträcka, sa Kenneth
Rosell.
Trafikverkets projektchef Per Rydberg hade
emellanåt svårt att hålla tillbaka tårarna när han
tackade alla som medverkat till genombrottet:
– Vi har visat att det går att bygga en tät och
stabil tunnel genom Hallandsås och samtidigt
klara de höga miljökraven. Våra duktiga med
arbetare får i dag det erkännande de så väl för
tjänar.
Nu ska tunnelborren Åsa monteras ner. Den
12 meter långa skölden blir kvar i berget, som
en del av tunneln. Några delar återanvänds,
men det mesta blir skrot. De 19 tvärtunnlarna
beräknades vara klara i februari 2014. Samtidigt
börjar arbetet med att bygga järnväg i de två 8,7
kilometer långa huvudtunnlarna. Hösten 2015
ska de vara redo för testkörning. Invigningen är
planerad till december 2015.
Dagens branta och kurviga enkelspåriga bana
över åsen byggdes 1885. Den har en kapacitet
på fyra tåg per timme. Den ersätts av en dub
belspårig bana som klarar 24 tåg per timme och
dubbelt så tunga godståg som i dag.

Sista genombrottet i Hallandsås. Foto: Göran Fält, Trafikverket.
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Kurs i rälskapning på Järnvägsskolan i Ängelholm. Foto: Göran
Fält, Trafikverket.

Unik skola kvar i Trafikverket
Strax söder om Hallandsåsen, i Ängelholm,
finns Järnvägsskolan. I maj 2013 kom beskedet
att Järnvägsskolan blir kvar som en resultatenhet i Trafikverket. Efter tre års försök att hitta
en ny ägare konstaterade Trafikverkets ledning
att det inte gick att hitta en ny part som kunde
ge säkra förutsättningar för järnvägssektorns
behov av utbildning.
– Beskedet ger oss lugn och ro, det har varit
en jobbig tid för personalen, säger skolchefen
Jan Nilsson. Nu kan vi dämpa oron och utarbeta nya strategier för skolans verksamhet. De
närmaste tre till fem åren kommer vi i alla fall
att tillhöra Trafikverket, det är en lång tid i sam
manhanget.
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Järnvägsskolan är Skandinaviens enda kom
pletta järnvägsskola. Här får tekniker, ingenjörer
och tågpersonal teoretisk och praktisk träning i
en realistisk och säker miljö. På skolans område
finns alla tekniska system inom järnvägen upp
byggda. På senare år har skolan även börjat ge
utbildningar inom vägområdet.
Företag och myndigheter utanför Trafikver
ket köper 88 procent av skolans utbildningar.
Därmed är skolan helt beroende av hur mycket
utbildning branschen väljer att köpa. Det finns
gott om orosmoln på en entreprenörsmarknad
präglad av låg lönsamhet och tidsbegränsade
kontrakt.
– Vi märker en tydlig tendens att efterfrågan
på utbildning minskar från järnvägsentrepre

nörerna, säger Jan Nilsson. Vår största kund har
minskat sina köp av utbildning från 11 miljoner
kronor 2012 till 6 miljoner i år.
En del av tappet har skolan kunnat hämta in
genom kontrakt med Arbetsförmedlingen om
arbetsmarknadsutbildningar. Yrkeshögskoleut
bildningen till lokförare har under ett antal år
legat i topp i antal sökande. YH-utbildningen
till järnvägstekniker är också efterfrågad, liksom
den treåriga järnvägsingenjörsutbildning som
skolan driver i samarbete med Lunds tekniska
högskola.
– Vi har förlorat sektorsbidraget på sex miljo
ner kronor per år, som till stor del gick till ingen
jörsutbildningen. Men vi har valt att driva den
utbildningen vidare, för att den har stor bety
delse för branschen, säger Jan Nilsson.
Järnvägsskolan gick med ett litet överskott
2012 och räknade med att göra ett plusresultat
även för 2013. Personalstyrkan på 60 personer
har kunnat hållas ganska intakt, bortsett från
några pensionsavgångar och minskat köp av
konsulttjänster.
– Det är en tuff verklighet, men vi lyckas hålla
näsan över vattenytan. Nu vill vi satsa framåt
och utveckla verksamheten, säger Jan Nilsson.
En av kurserna heter Kap och slip. Men hela
skolan är ett kap för den som vill slipa sina kun
skaper om järnväg och väg. En vecka i slutet på
september pågår allt från allmän järnvägstek
nik till utbildning om fjärrkontrollterminaler.
Branschfolk från hela Skandinavien kommer till
Järnvägsskolan i Ängelholm.
Det sprutar av gnistor när skärbrännaren äter
sig igenom en bit bastant järnvägsräl, som om
det vore en varm kniv i smör. Det ser enkelt ut
när läraren Anders Hägelmark styr den väsande
blå lågan. Den kapade biten faller till golvet, och
lämnar en ren och rak snittyta.
Björn Sperrud från norska Jernbaneverket
försöker kapa rälen lika elegant, men tappar fart
och får ett stopp så att det blir en grop i snittet.
Till sist måste han ge rälen en hård spark för att
den kapade biten ska lossna.
– Nej, den biten tar jag nog inte med hem till
Drammen, säger Björn. Men jag lär mig och
det går allt bättre. Det är bara mer övning som
krävs. Vi har ingen sådan här kurs i Norge.
Järnvägsskolan i Ängelholm är unik, eftersom skolan ger bra utbildning i både teori och
praktik.

Anders Hagelmark förklarar att man måste
förvärma rälen till rätt temperatur på 400 gra
der. Sedan gäller det att ha rätt metodik, stå rätt
och hålla jämn hastighet hela tiden under kap
ningen för att få ett bra snitt. Det krävs mycket
övning, och mängdträning ger resultat.
En onsdag i slutet av september är det högsä
song på Järnvägsskolan. Höst och vinter skickar
järnvägsentreprenörerna sina anställda på vida
reutbildning, även om skolan märkt av ett mins
kat antal kursdeltagare de senaste åren från en
bransch som är pressad av hård konkurrens och
låg lönsamhet. Men många arbetssökande går
också utbildning i ban- och signalteknik som är
beställd av arbetsförmedlingen.
I en lektionssal på utbildningen i fordonstek
nik skrattar läraren Mikael Persson nöjt:
– Nu har jag nått mitt mål! Ni ska kunna tolka
ett kopplingsschema när något gått sönder i for
donet, säger han till Robin Johansson, Roger
Larsson och Ted Löfqvist från Strukton, som
går utbildning till fordonsförare.
De tre har lyckats följa övningens kopplings
schema och koppla ihop en krets så att en lampa
tänds. Därmed kan de också förstå vad som kan
bli fel på fordonets elsystem.
– Det är ett kanonjobb att vara lärare här. Vi har
intresserade och duktiga elever. Skolans utrust
ning ger fantastiska möjligheter. Vi kan öva på
riktiga grejer utan att störa någon, säger Mikael.
Verklig teknik i stort och smått handlar det
också om när Mathias Rosberg visar eleverna i
allmän järnvägsteknik hur järnvägens signalsys
tem fungerar, med hjälp av skolans modelljärn
väg. Det är nog den enda banan i skalan 1:87 i
Sverige där tågen styrs av ett antal riktiga ställ
verk.
Här får den teoretiska genomgången som elev
erna fått i lektionssalen en tydlig tillämpning.
Det lilla modelltåget rullar förbi små signaler
som återger verkliga signalbesked, beroende på
hur Mathias manövrerar de olika ställverken
som står i lokalen.
– Allmän järnvägsteknik är en trevlig kurs.
Den ska ge en orientering om järnvägens teknik
för ingenjörer eller administratörer som arbetar
i exempelvis Trafikverket. Det är nyttigt och
kul för mig som lärare att återvända till de mer
grundläggande frågorna, som omväxling till
kurserna i felsökning för signaltekniker, säger
Mathias Rosberg.
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Sven G. Nilsson

Min resa till Nordkalotten 1948
Vad får en drygt 18-årig yngling att planera och
göra en resa upp till nordligaste Norge och Fin
land?
Äventyrlighet? Jag kommer ihåg att jag hade
läst någon bok om några ungdomar som till fots
och med skidor färdats från trakten av Narvik
genom terrängen norr om Torneträsk och över
Finnmarken i Norge och Finland till Varanger
halvön i nordöstra Norge.
På våren 1948 var det ännu ej tre år sedan
världskriget hade slutat i Europa. Ingen hade
haft varken möjlighet eller råd att resa någon
stans.
Ung och van med friluftsliv genom scouting
så slog den här tanken rot och jag reste iväg till
sammans med en scoutkamrat, Kurt Jansson.
Lördagen den 17 april äntrade vi tåget på
Stockholms Central. Avgång kl. 16.40. På vagnen stod det Narvik, bara det doftade avlägset
och spännande. Jag tror att det var lika exotiskt
att göra den här resan för oss 1948, som det är
för ungdomar idag att ge sig iväg till andra sidan
jordklotet. Kanske mer, för vi hade inte några
möjligheter till kommunikation hem. Det var
inte självklart att ringa långt ifrån till hemmet.
Vi skickade vykort.
Vi åt middag i restaurangvagnen och sedan
var det dags att gå och lägga sig i vår tredje klass
sovvagn. När vi vaknade tidigt på morgonen
stod tåget still, vi var i Vännäs. Tåget dunkande
vidare, det var på den tiden när skenskarvarna
sjöng sin melodi till tågets framfart. Orter som
Vindeln, Bastuträsk, Myrheden och Älvsbyn
passerades innan det var dags för Boden. Nu
kände vi att vi var långt bort från hemorten och
än mer när tåget stannade med ett ryck och loket
gav ifrån sig en kraftig signal. Polcirkeln – Artic
Circle. Dunk-ta-ta-dunk-ta-ta-dunk! Gällivare
nästa! Nu bar det av mot Kiruna och någon
stans där passerar man en skylt ”trädgränsen”.
Vi passerade långa malmtåg vid stationerna norr
om Kiruna. Där var Rensjön, Torneträsk och
Kaisepakte stationer. Abisko nästa, sedan Björk
liden, Kopparåsen, Vassijaure, nu var det dags
att plocka fram passet! Pass och tullkontroll
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vid den sista svenska stationen, Riksgränsen.
Stämpel i passet, ”18 apr. 1948 Passkontrollen
Riksgränsen–Kiruna, Utresa”, en röd stämpel i
mitt nya pass. Utfärdat i Stockholm den 19 mars
1948 ”På Överståthållarämbetets vägnar Her
bert Hökeberg, lösen kr 9.–”
Oj! Nu lämnade vi Sverige – det sista vi såg
var fotografen Sven Hörnells lilla hus där det på
en stor skylt stod HÖRNELLS. (Sven och jag
blev senare goda vänner men det är en annan
historia.)
Tåget for genom tunnlar och snöskydd. Nu
kom Norska passpolisen och tullen och en ny
stämpel i passet.
Långt ner skymtade vi Rombakksbotten, fjor
den skar långt in bland bergen. Där låg på den
tiden några tyska ubåtar uppkörda på stranden.
Besättningen övergav dem där vid krigsslutet.
Så var vi framme i Narvik! Vi tog våra rygg
säckar och skidor och vandrade in i staden till
ett hotell där vi bokat rum.
Narvik bestod 1948 av baracker och gamla
trasiga hus. Den stora malmkajen dit all malm
fraktades från Gällivare–Kiruna blev förstörd
under kriget och var inte helt reparerad. När tys
karna den 9 april 1940 invaderade Norge blev
det hårda strider här. En engelsk-fransk styrka
anföll tyskarna. Engelsmännen sänkte inte min
dre än 10 tyska jagare i hamnen. Tyskarna fick
förstärkningar och efter ca fyra veckor utrymde
engelsmännen staden och även resten av NordNorge ockuperades.
Vi åt middag på hotellet och undrade stor
ögt vad det var för konstiga tunna plattor i
korgar som stod framställda på alla bord. När
vi tittade på andra gäster såg vi att de åt dem
till maten. Vi smakade och lärde känna det
norska flatbrödet.
Redan tidigt nästa morgon vandrade vi ner
genom staden till hamnen och letade rätt på
båten till Svolvaer ute i Lofoten. Där skulle vi
sedan fortsätta norrut med HURTIGRUTEN.
En båtlinje som går från Bergen i söder upp till
Kirkenes längst upp i nordost, på gränsen till
Ryssland.

Inför äventyret, Sven G. Nilsson och Kurt
Jansson. Foto: Sven G. Nilsson.

Hållplatsen Abisko turiststation som resenärerna på
passerande tåg upplevde den.
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Hårda vindar och höga vågor fick fartyget att rulla
ordentligt. Foto: Sven G. Nilsson.

Kocken ombord tillreder dagens måltid till besättning och
passagerare. Foto: Sven G. Nilsson.

Hurtigruteskipet Tordenskjold – går ej att jämföra
med dagens eleganta fartyg. Foto: Sven G. Nilsson.
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Tänk – Lofoten – en räcka av öar med höga
snötäckta berg som sträcker sig långt ut i Atlan
ten. Ofotfjorden från Narvik och vidare utmed
Lofoten heter det Vestfjorden.
På båtresan ut träffade vi flera trevliga män
niskor och vi berättade om vår tänkta resa och
skidfärd ner genom Finland. Flera tyckte att det
lät våghalsigt, en man som var läkare gav oss en
tub med några tabletter i, och förmanade oss all
varligt ”om ni råkar i svårigheter och blir alldeles
utmattade kan ni ta var sin tablett – men bara
då” förmanade han oss (jag vet inte än idag var
det var men gissar på amfetamin).
De spetsiga bergstopparna började synas vid
horisonten och efter ett antal timmar seglade vi
in i hamnen i Svolvaer. Även om högsäsongen
för fisket i Lofoten gick mot sitt slut fanns en
hel del fiskebåtar runt om vid kajerna och bryg
gorna. Vi hann att ta en promenad runt i staden
och titta på fiskebåtarna innan det var tid att gå
ombord på ”nordgående hurtigruten”.
Båten hette Tordenskjold och var en gammal
lastbåt från början av 1900-talet. Någon som
helst komfort fanns inte. Ett antal mycket enkla
4-bäddshytter och en skans för matservering.
Kanske fanns det plats för 20–25 passagerare.
Hurtigruten går från Bergen upp till Kirkenes
och är en mycket viktig båtförbindelse för frakt
av förnödenheter till alla samhällen längs den
långa norska kusten. Idén till denna fartygslinje
kom 1891 och den 2 juli 1893 började trafiken.
Den betydde oerhört mycket för utvecklingen
i de norska kustsamhällena. Det var ända fram
till våra dagar den enda kommunikationen till
Nordnorge.
Hela resan tar ca sex dygn att göra, är mycket
vacker och oerhört populär.

Lofotenfisket
Vi hade inte möjlighet att se så mycket av livet
i Lofoten. Jag tog reda på när fisket pågick och
redan året därpå, i mars 1949, reste jag dit och
bodde i Svolvaer ca 10 dagar.
Det är i Vestfjorden som fisket äger rum.
Torsken, eller som den kallas i Norge, skreien
vandrar från Ishavet/Barentshav ner till de av
golfströmmen uppvärmda vattnen vid Vestfjor
den för att leka och lägga sin rom. Under två–tre
månader finns de här och det är enorma mäng
der. Man räknar med att ett normalår ger en
fångst av ca 25 miljoner kg torsk. Rekordet lär

ha varit år 1947 då fisket gav 146 miljoner kg.
Idag är fisket mycket hårt reglerat för att und
vika överfiske.
Urgamla fynd avslöjar att Lofotenfisket är
äldre än Norges historia. Det nämns redan för
sta gången på Harald Hårfagres tid (860–930).
Fiskare kommer från hela Norge upp till Lofo
ten. Det var ett hårt, slitsamt fiske som skördade
många liv men som kunde ge god utdelning.
Det var en nödvändighet för fiskarbefolkningen
längs norska kusten att ta sig dit och försöka
tjäna lite extra pengar till livets nödtorft. De
bodde uselt, antingen ombord eller i dåliga sjö
bodar.
När jag var i Svolvaer i mars 1949 tror jag inte
folket där reflekterade över att det var primi
tivt, man var helt enkelt inte van eller visste
om något annat. Man får även hålla i minnet
att det bara var drygt tre år sedan kriget hade
slutat.
När man ser dagens stora båtar och dess
utrustning liksom fisketuristerna så är det en
helt annan värld de lever i.
”Nordgående hurtigruta. Avgang kl. 15” stod
det på en skylt vid landgången till Tordenskjold.
Runt om pågick lossning och lastning och pas
sagerarna började samlas. En del skulle kanske
bara till nästa samhälle, andra längre och vi
skulle ända till Vadsö, nästan fyra dygn tog den
resan.
Vi passerade Harstad på vår väg mot norr.
Snart kom vi ut i öppen sjö på norra Atlan
ten. Det blåste, det var snö i luften och fartyget gungade kraftigt. Tromsö var nästa långa
uppehåll där vi hann att gå iland och titta på
stan. Härifrån finns det förbindelser till Spets
bergen/Svalbard, numera både båt och flyg. Ute
i Tromsöfjorden låg fortfarande det upp och
nedvända vraket av tyska kryssaren Tirpitz.
Under kriget utgjorde den ett stort hot mot de
nordatlantiska fartygskonvojerna från USA till
Murmansk.
Jag kommer inte ihåg i detalj vilka platser
båten la till vid men Hammerfest, världens
nordligaste stad, kom vi till – självklart.
Därefter var det dags att anlöpa Honningsvåg,
samhället på insidan av Mageröya där Nordkap
ligger.
Samhällena i Nordnorge blev på många håll illa
skadade av krigshandlingar, liksom hela Nordfin
land, under den tyska reträtten nov. 44–april 45.
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I hamnen i Honningsvåg låg fiskebåten
Nordkapbanken vilken jag tog en bild av
och i bakgrunden ser man att samhället del
vis bestod av baracker.
Nu började den värsta delen av sjöresan. Inga
skyddande öar utan stormen som tilltagit vräkte
sig över båten med all kraft ute på Barents hav.
Från båtresan kommer jag ihåg hur en massa
flaskor ständigt rullade fram och tillbaka i sjöhäv
ningen. Det bästa man kunde göra, speciellt det
sista dygnet, var att ligga i kojen och hålla i sig.
Vi skulle ha angjort Kjöllefjord, Mehamn,
Berlevåg och Båtsfjord men det var omöjligt.
Först när vi kom till Vardö, som har en mer
skyddad hamn var det möjligt att komma i land.
Där finns Vardöhus fästning, världens nord
ligaste fästning. Den byggdes 1734–1738 och är
idag ett museum.
Nu var det bara en kort bit kvar innan vi kom
fram till Vadsö. Det var sent på kvällen och jag
minns än hur marken gungade under mig när jag
klev iland. Skeppets rörelser satt kvar i kroppen
även när jag la mig på sängen i den barack som
tjänstgjorde som ”hotell”. Gissa om vi sov den
natten? Det var verkligen skönt att slippa båten.
Ingen rast, ingen ro! På morgonen, det var
den tjugofjärde april, gällde det att passa bussen
som kom från Vardö. Med den for vi i flera tim
mar till Skipagurra, en liten plats med handels
bod vid Tanaälven. Nu hade vi kommit till den
punkt på resan från vilken vi fick ta oss fram för
”egen maskin”. Det vill säga per skidor. Tack och
lov att det fanns en handelsbod där. Vi inköpte
ett par jättestora, grova limpor av surdeg. I
övrigt hade vi med oss torkad mat, vacuumtor
kade maträtter som var en nyhet på marknaden
och tillverkades av en fabrik i Halmstad som
hette Vato. Limporna vi köpte visade sig vara en

fullträff, jag inbillar mig att jag fortfarade kan
känna smaken av brödet.
Timme efter timme gick nu färden på Tana
älvens is. Sent på eftermiddagen siktade vi
det sista norska samhället, Polmak, om det nu
bodde några där.
När vi rastade konstaterade vi att det var nästan
hopplöst skidföre. Trots att min kamrat Kurre var
duktig på att valla (vi kallade honom ibland för
Kurre-swixkanon) var det väldigt kladdigt och vi
beslöt att göra en släde av skidorna och ställa rygg
säckarna på den och dra ekipaget vidare. Tänk på
att på den tiden fanns bara träskidor och ryggsäck
arna var betydligt mer säckar än dagens.
Vi trampade på, timmarna gick och det bör
jade bli kväll. Eftersom det var i april var det
ljust även sent på kvällen så här långt norrut. Vi
befann oss på 70 grader nordlig latitud.
Nu hade vi tur! Långt bakom oss såg vi en
häst och släde. Vad gjorde vi, liftade förstås. De
bodde långt ner på ett litet boställe utmed älven.
Sent, sent på kvällen kom vi till en liten by vid
namn Båteng. Där skulle de hämta något och vi
fick stanna på en gård hos en familj och vänta
på dem. Man kan se på bilderna jag har tagit där
att de nog inte hade det så fett.
Efter flera timmar så kom verkligen männen
med släden tillbaka. De hade surrat stora tunnor
på den och med möda kunde vi få plats med
våra skidor och packningar.
När vi kom ner på isen igen mötte vi två män
med spark. Det var norska gränspolisen och de
hade hört talas om oss. Fram med passen och jag
kan se framför mig hur polisen stämplade mitt
pass lutad mot sparken. ”Utreist over Båteng
24/4 –48” står det i passet tillsammans med en
rund fin stämpel. Något jag aldrig glömmer, så
länge jag lever!

Båtäng – den finaste och mest minnesvärda
stämpel från någon av mina pass under livet.
Samma pass innehöll även ett speciellt visum
för Nordfinland.
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Bussen från Vadsö mot Skipagurra. Foto: Sven G. Nilsson.
Hamnen i Honningsvåg. Foto: Sven G. Nilsson.
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Inget skidföre, bättre slädföre på Tanaälven. Foto: Sven G. Nilsson.

På vandring över tundran. Foto: Sven G. Nilsson.

Mannen med släden på Tanaälven.
Foto: Sven G. Nilsson.
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Våra vänner, finnar eller samer lite svårt att
säga, hade använt uppehållet med att dricka
brännvin så de var ganska fulla. Det gick bra
så länge vi var nere på isen och hästen i stort
sett skötte färdriktningen. Det fanns platser där
vattnet var strömt och det inte var annat att göra
än att ta sig upp för älvbrinken och genom ter
rängen. Då blev det uppenbart att våra vänner
hade det svårt att få ekipaget att gå som de ville.
Gång på gång välte släden och tunnorna rullade
iväg – de var tomma tack ock lov. Ihopsamling
under vilda svordomar, vi fick antagligen höra
varenda finsk och samisk svordom som existe
rade. Det hände inte en gång utan många. Värst
av allt blev det när de upptäckte att en av de två
kaffesäckar som låg underst på släden hade gått
sönder så att kaffet rann ut. Jag såg helt plöts
ligt hur de började titta efter släden i snön på
en massa svarta korn som fanns där – det var
kaffet! Vet inte hur mycket de hade tappat men
svor gjorde de – än värre.
Tidigt på morgonen den tjugofemte kom vi
till byn Sirma. Där fanns det, hör och häpna en
poststation, med tillhörande gästrum.
Vi sov några timmar och åt sedan av medhavd
mat. Det hade ju visat sig omöjligt att använda
skidorna och det var för jobbigt att gå och bära
dem. Nu kom vi på att vi kunde lämna dem här
och be att de sändes tillbaka till Sverige per post
paket. (När vi kom hem och det efter en längre
tid inte kom något paket så efterlyste vi paketet
via Norska legationen i Stockholm. Det visade
sig att någon hade ställt undan allt uppe i Tana.)
Vi gick och gick hela dagen. Fram mot kväl
len kom vi till en flod som vi skulle följa för
att komma till Utsjoki. På vägen dit kände vi att
krafterna var helt slut. Vi bara sjönk ner i snön
för att vila. Det kändes som vi inte skulle kunna
ta ett steg längre. Vi hade ju varit i gång nästan
två dygn och det hade inte varit någon vila tidi
gare heller på båten.
Efter moget övervägande plockade vi fram
tabletterna vi fått av läkaren på båten mellan
Narvik och Svolvaer. Tog var sin tillsammans
med en limpskiva och tänk vi kände kraften
återvända och vi kunde fortsätta.
Utsjoki är Finlands nordligaste kyrkby och där
räknade vi med att finna folk och logi. Trodde
vi, något ödsligare och mer spöklikt hade vi nog
aldrig sett. Där fanns kyrkan och ett antal bygg
nader, men låsta. Till slut hittade vi ett hus som

var öppet och på golvet inne en stor vedhög.
Vi förstod att det var till för vandrare, eldade
i den öppna härden, lagade mat och somnade
utan problem. Efteråt fick vi reda på att kyrkan
användes endast vid kyrkhögtider då folk kom
hit från den omgivande trakten.
Vi sov länge, ute var det solsken och allt kän
des ganska bra. Söderut var färdriktningen och
det fanns ett slädspår som såg ut att gå i rätt
riktning. Vad visste vi om den fortsatta färdvägen? Inget annat än att det på kartan vi hade
stod det ”postipulku” längs en linje som var
utritad mellan Utsjoki och Kaamanen. Vi tol
kade det som att det var någon slags led eller
postlinje för post och paket för vidare transport
till Norge.
Här fanns det betydligt mer snö och vi ång
rade att vi hade lämnat skidorna i Sirma, men
det var så dags. Som tur var så var det här släd
spåret så tilltrampat att det gick relativt lätt att
gå där. Skulle vi nu hitta någonstans att över
natta de följande nätterna? Leden gick uppe på
tundran där det mest bara var videbuskar och
dvärgbjörkar som växte. Ödsligt, ödsligt!
Fram på eftermiddagen såg vi en gård men
den verkade helt öde och vi fortsatte. Helt
oförmodat stötte vi på en man ledande en
ren och pulka men eftersom han bara pratade
samiska eller finska var det inte lätt. Vi förstod
i alla fall att det fanns något slag av raststuga
längre fram. Mycket riktigt, i en dalgång låg ett
ensamt hus, det var öppet och vi stannade för
natten. Intill rann en bäck eller å och vi kunde
hugga upp en vak för vatten. Ved fanns och
vi eldade och fick varmt i huset. Det behöv
des för skor och byxor hade blivit blöta av allt
pulsande i snön.
Mitt i natten vaknade vi av att någon bultade
på dörren. Vi öppnade och tittade ut, det var en
man med ren och pulka. Han vinkade, ropade
något och försvann. Efteråt kom vi fram till att
han nog bara ville veta vilka vi var. Förmodligen hade ryktet gått om att det var några tokiga
svenska grabbar som vandrade omkring här och
det var bäst att hålla ett öga på dem.
Vandringen fortsatte och under dagen stötte
vi på ytterligare en gård. Där såg vi att det fanns
folk men när vi närmade oss försvann de in och
ville inte alls ha någon kontakt med oss. Det där
råkade vi ut för ännu en gång här uppe i vild
marken vid ensliga gårdar. Varför?
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Vi var klädda i vita anoracker och hade skid
mössor av 40-talsmodell och svarta skidbyxor
och våra scoutskjortor. Kan det helt enkelt ha
varit så att de misstänkte att vi var militärer av
något slag? Det gick rykten, hade vi fått höra,
om att ryska patruller gjorde svep in på finskt
område här uppe i nordligaste Finland. Förmod
ligen bara prat. Folket häruppe hade väl fått mer
än nog av militärer och höll sig undan för alla
främlingar.
Under vår fortsatta vandring stötte vi på ett
öppet hus mitt uppe på tundran. Det värsta var
att det fanns ingen ved att elda med och utan
för fanns bara videbuskar som inte var mycket
att elda med. En bit ifrån huset låg en hög med
tillyxade timmerstockar. Vi förstod att de skulle
användas till något husbygge så de tordes vi inte
ta. Högst upp på högen låg i alla fall en stock
som var obearbetad och vi tänkte att den kanske
var över så vi tog in den och högg upp den till
ved. Snart hade vi en härlig brasa i den öppna
spisen och njöt av tillvaron. Det är klart att det
var väl aldrig särskilt varmt men vi hade våra
sovsäckar och var vana att ligga ute även vin
tertid.
På morgonen när vi som bäst satt och åt vår
frukost kom det några karlar med häst och släde.
De kom in, tittade på oss och tittade på stocken
vi hade huggit av, gick ut till timmerhögen, pra
tade upprört och kom in helförbannade. Det såg
verkligen illa ut, vad skulle hända? En av dem
pratade norska och skällde ut oss för att vi hade
tagit nockstocken till deras bygge och använt till
ved. Det var långt och besvärligt att frakta upp en
ny stock och han krävde oss på ersättning. Stäm
ningen var ganska hotande och vi kände oss både
små och rädda. Till slut enades vi om tio norska
kronor i ersättning och jag tog några bilder av
dem vilket så här efteråt blev ett fint minne.
Sista dagen kom vi ner till en liten by,
Syysjärvi, där vi blev väl mottagna och fick både
mat och nattlogi. När det var dags att sova la sig
hela familjen på golvet på renhudar och vi med.
Det var inte mer med det!
Det var den trettionde april och nu visste vi
att det inte var så långt till Kaamanen. Dess
förinnan skulle vi stöta på landsvägen från
Karasjok i Norge, den enda vägen som fanns i
den här delen av finska lappmarken. (Den andra
gick utmed svenska gränsen förbi treriksröset
upp till Skibotn i Norge).
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Sa jag väg, en lervälling med jättedjupa bil
spår, fullständigt sönderkörd. Vid det här laget
linkade vi fram, vi hade kraftiga skavsår på föt
terna. Pjäxorna som ju var blöta var kväll tor
kade vi vid elden och det hade gjort att de blivit
stela och hårda. Det hade varit bättre om vi hade
låtit dem vara fuktiga och mjuka. Det finns inget
viktigare än att sköta om skor och fötter på bästa
sätt vid långa vandringar fick vi som erfarenhet
för framtiden.
Äntligen skymtade några hus, nytimrade, det
var Kaamanen och ett av dem var poststationen.
Vi hade redan hemma i Stockholm av damen
som skötte finska informationsbyrån fått veta att
postmästaren talade svenska och dessutom var en
gammal vän till henne. Vi hade hälsningar från
Stockholm att framföra och så var ju både Kurre
och jag vid den tiden anställda i Kungl. Postver
ket så vi hälsade på en kollega. Postmästaren, vars
namn jag glömt, var verkligen gästfri.
Nu var det så att vi hade inte kunnat sända
något meddelande hem sedan vi lämnade
Tromsö och vi kände på oss att våra föräldrar
säkert var oroliga. Med hjälp av postmästaren
sände vi ett telegram ”Ankomna Kaamanen.
Allt väl”. När vi kom hem fick vi veta att samma
dag som telegrammet anlände hade våra föräld
rar bestämt sig för att efterlysa oss via polisen
och UD. De var inte bara oroliga utan nästan
säkra på att aldrig mer få se oss i livet. Tänk vad
obetänksamma ungdomar som vi ställde till
med. Fast det var inte med mening – vi hade helt
enkelt ingen möjlighet att meddela oss.
Vi vilade oss några timmar och fick veta att på
eftermiddagen skulle det gå en lastbil mot Enare
och Ivalo. Lastbil? Ja, vägarna var inte i skick för
några bussar, det hade vi själva sett. Det var bara
att hoppa upp på det öppna lastbilsflaket och så
bar det iväg. Dessutom fanns det inga broar, de
var alla sprängda av tyskarna när de hade retire
rat här vintern 1944–45.
Finland utkämpade två krig med Sovjetunio
nen. Först vinterkriget november 1939–februari
1940 då de fick avträda stor del av Karelen och i
norr Petsamo-området. När tyskarna i juni 1941
anföll Sovjetunionen gick Finland med och
fick hjälp av tyskarna. Det var då den mycket
omskrivna tyska Engelbrektdivisionen transpor
terades genom Sverige från Norge till Finland.
Under 1943 började det gå sämre för tyskarna
och under november 1944 kunde finnarna för

Familjen vi rastade hos i
Båtäng. Foto: Sven G.
Nilsson.

Min kamrat Kurre vid brasan.
Foto: Sven G. Nilsson.
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Rovaniemi – ödelagd stad och tåget vi reste med till Torneå. Foto: Sven G. Nilsson.
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handla sig till ett vapenstillestånd med ryssarna.
Ett av villkoren var att all tysk trupp skulle eva
kueras från Finland. Finska armén skulle hjälpa
till och det blev stridigheter. Tyskarna drog
sig tillbaka norrut mot Norge och brände och
sprängde det mesta i sin väg.
Stora delar av Nordfinland låg i ruiner, fort
farande när vi reste där 1948. Jag minns att var
enda telefonstolpe längs vägen var sprängd och
nu upprest och surrad vid stumpen som stack
upp ur marken. Vid varenda å som vi kom till
blev det att hoppa av lastbilsflaket, gå över på
en spång och upp på en ny lastbil. Så där höll
vi på hela eftermiddagen och kvällen. Vid ett
tillfälle kom vi till en militärpostering. Vi kom
och tänka på att vi ännu inte hade visat våra pass
och blivit instämplade i Finland. Det var bäst att
vi höll tyst om det för ingen kunde veta vad som
skulle hända om vi frågade om detta.
Sent på kvällen kom vi fram till Ivalo. Där
var det liv och rörelse kring ett antal baracker,
vi fick komma in och värma oss. Någon gång
under natten skulle det avgå en buss mot Rova
niemi, huvudorten i finska Lappland. Ingen
visste säkert när men det var bara att hålla ögo
nen öppna. Finskan surrade kring öronen och
inget förstod vi. Till slut kom det en gammal
skranglig buss som tydligen hade överlevt kriget.
Hårda träsäten men avgjort bättre än ett lastbils
flak. Vi dundrade iväg hoppande och skuttande
på den dåliga vägen, timme lades till timme. Ett
par gånger stannade vi och rastade, det fanns
ärtsoppa och hårda mackor – härligt!
Framåt morgonen anlände vi till Rovaniemi.
Vid älvstranden var det stopp, ingen bro fanns
utan vi roddes över till andra stranden. Vi gick
genom en fullständigt ödelagd stad ner till järn
vägsstationen. Rovaniemi bombades kraftigt
av ryssarna under kriget och det som var kvar
brände tyskarna ner.
Tänka sig, ett tåg, hade vi kommit så långt!
Sakta startade det gamla tåget. Loket såg ut som
ett sådant där lok man kunde se i gamla vilda
västernfilmer.
Det gick inte fort men med tiden anlände vi via
Kemi till Torneå. Vid gränsstationen förklarade
vi var vi kom från och att vi aldrig hade hittat
någon finsk pass- och tullstation uppe i Lappmar
ken. Passtjänstemannen slog in en stämpel med
datum första maj och sedan ändrade han datum
och slog in 25 maj(?). Adjö Finland!

Sakta och haltande vandrade vi bron över Tor
neå älv och passerade gränsmärket. Vi var åter i
Sverige! Det var den 1 maj och på torget stod
sångkören uppställd och sjöng ”Sköna maj”.
Vår haltande gång, tack vare skoskavet, ledde
oss till järnvägstationen. Där fanns även möjlig
het att beställa telefonsamtal till våra föräldrar
och berätta att vi nu var välbehållna i Haparanda och när vi skulle anlända till Stockholm.
På den tiden var det inte bara att lyfta tele
fonluren och slå ett nummer. Ett telefonsamtal
måste beställas, det var en viss väntetid och när
samtalet sedan pågick så gick telefonisten in
efter tre minuter och talade om ”tre minuter,
önskar Ni fortsätta”. Allt var manuellt.
Nu hör det till historien att före vår avresa
hade jag pratat med en finne som påstod att
uppe i Nordfinland var folk inte så benägna att
ta emot papperspengar, i det här fallet svenska
sedlar. Därför hade vi tagit med oss två rullar
(kr 50.– i varje) med enkronor var, för att kunna
betala i klingande mynt. Det var naturligtvis
bara löst prat, den här finnen hade kanske bara
roligt på vår bekostnad. Hur som helst när vi
skulle köpa tågbiljetter i Haparanda så använde
vi våra enkronor. Vi slog på stort och köpte
andraklassbiljetter med sovvagn till Stockholm.
Om jag minns rätt kostade biljetten kr 99:–. Vad
mannen bakom luckan tänkte där han stod och
räknade enkronor sa han inte.
Så återstod resan hem och mycket att berätta
för föräldrar och kamrater.

Avgång från Haparanda. Foto: Sven G. Nilsson.
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Byggnation av pumphus vid Horrmund. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Följande redogörelse gavs aldrig ut i tryckt form.
En maskinskriven utgåva finns i Sveriges Järn
vägsmuseums bibliotek. Innehållet återges här i
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sin helhet med undantag för ett fåtal bilder som
har fått lämna plats för andra bilder ur museets
samlingar.

Teknisk–Ekonomisk redogörelse
Anläggningen av

Järnvägen Limedsforsen–Särna
Följande redogörelse för anläggningen av järn
vägen Limedsforsen–Särna upprättades huvudsakligen under år 1929 å järnvägsstyrelsens dåvarande byggnadsbyrå och omfattade utförda
arbeten samt kostnader intill den 31 oktober
1928. Vid nu företagen mindre överarbetning
av redogörelsen hava de slutliga kostnaderna för
bananläggningen införts å respektive platser.
Stockholm i juli 1940.
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
Bantekniska byrån.

I. Historik.

Foskdalsvallen och Städjan. Foto: Samling Sveriges
Järnvägsmuseum.

Järnvägen Limedsforsen–Särna utgör den sista
länken av det järnvägssystem, som tack vare
landshövdingen i Kopparbergs län, Curry
Treffenberg, kraftiga medverkan påbörjades år
1888. Genom hans kända energi tillkom såle
des Mora–Vänerns järnvägsaktiebolag, genom
vars försorg järnvägarna Persberg–Mora, Brint
bodarna–Malung och Malung–Limedsforsen
kommo till stånd och kunde öppnas för allmän
trafik under åren 1891–1893. Nämnda järnvägs
bolag hade dessförinnan inköpt den på 1870talet anlagda järnvägen Kristinehamn–Persberg.
Samtliga dessa järnvägslinjer inköptes sedermera
av svenska staten, som tillträdde desamma den
1 januari 1917.
Långt dessförinnan hade Johan Ström, Olof
Lisell, J. G:son Kjellberg m.fl. anhållit om
koncession å en järnväg från Limedsforsen till
Särna, som enligt ett senare, år 1912, till Kungl.
Maj:t inlämnat kostnadsförslag utan rullande
materiel beräknades kosta 3.916.000 kronor.
Efter åtskilliga överväganden mellan olika lin
jer blev den sökta koncessionen beviljad den 15
december 1916. Koncessionsinnehavarna överläto densamma å det för detta ändamål bil
dade Limedsforsen–Särna järnvägsaktiebolag.
På grund av den i samband med världskriget

inträffade kristiden dröjde det emellertid länge,
innan arbetet å järnvägen kunde påbörjas. Ett
nytt kostnadsförslag, som slutade på 7.600.000
kr., kostnaden för rullande materiel ej inberäk
nad, fastställdes den 28 augusti 1922 av Kungl.
Maj:t, som samtidigt ur den s.k. bibanefonden
beviljade järnvägsbolaget ett lån på 5.140.000
kr. bolagets aktiekapital utgjorde 2.298.300 kr.,
fördelat i 22.983 aktier à 100 kr., varav Tran
strands, Särna, Idre och Lima kommuner ägde
sammanlagt 17.926 st. och Svenska staten
5.000 st. Av dessa sistnämnda hade 2.500 st.
tecknats såsom en konsekvens av statens inköp
av Mora–Vänerns järnväg och 2.500 st. som
likvid för vissa arbeten, som utfördes såsom
nödhjälpsarbeten genom arbetslöshetskommis
sionens försorg. Övriga 57 aktier innehades av
enskilda personer.
I skrivelse den 16 mars 1927 till Kungl. Maj:t
hembjöd bolaget banan till staten utan annan
ersättning än kvittning av statslånet.
I enlighet med till 1927 års riksdag avlåten
proposition beslöt riksdagen att inköpa järn
vägen i överensstämmelse med det gjorda erbju
dandet.
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Vy över Osanden. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Arbetets påbörjande och banans öppnande för
trafik.
Arbetena på bananläggningen påbörjades i februari månad 1923 och bedrevos därefter så, att
banan kunde öppnas för allmän trafik den 1
augusti 1928.
Banans sträckning.
Järnvägen utgår från Limedsforsens station och
följer därefter Väster-Dalälvens dalgång med
betydliga höjdförändringar genom de stora
byarna Lima, Transtrand och Sälen fram till
Sälbo omkring 40 km från Limedsforsen. Häri
från höjer sig banan i stark stigning till Horr
mundsjön, övergår Horrmundsvalan vid dess
utlopp ur Horrmundsjön och fortsätter därifrån
på västra sidan av sagda sjö i nästan rakt nord
lig riktning fram mot Fuluälven, den östliga av
Väster-Dalälvens båda källarmar. Banan följer
denna älv omkring 11 km, framgår sedan förbi
Bornåssjön och Näcksjön till Särna kyrkoby,
härunder passerande vid sistnämnda sjö vatten
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delaren mellan Väster- och Öster-Dalälven. Från
Särna kyrkoby fortsätter banan med ett lastspår
ned till Skrikheden vid Öster-Dalälven.
Banans längd.
Banans längd från utgångspunkten vid Limeds
forsens station till Skrikeden vid Öster-Dalälven uppgår till 98.140 m.

II. Provisorisk trafik.
I mån som rälsläggningen fortgått hava mate
rialtransporterna kunnat verkställas med tåg,
varvid dessa transporter jämväl kombinerats
med provisorisk godstrafik för allmänheten. För
denna trafik, som påbörjades redan under vin
tern 1924–1925 och fortsatte ända tills banan
öppnades för allmän trafik, har Statens järnvägs
byggnaders taxa för provisorisk godstrafik til�
lämpats, vilken taxa ligger omkring 40 % högre
än statens järnvägars taxa.
Inkomster och utgifter vid den provisoriska
trafiken hava i stort sett täckt varandra.

III. Bananläggningen.

Arbetschefsexpeditionen.

a. Arbetets ledning.

Å arbetschefens expedition, som varit förlagd i
Limedsforsen, hava tjänstgjort en byggnadskam
rer och en ritare samt kontorsskrivare och skriv
biträde i erforderlig antal.

Järnvägsbolagets styrelse.
Järnvägsbolagets styrelse har bestått av följande
personer. Bankdirektör J. C:son Kjellberg, ord
förande, riksdagsman Johan Ström i Transtrand,
skogschef H. Winlöf i Mora, kommunalordförande L.M. Persson i Lima, handlande O.
Nilsson i Transtrand, handlande J. Jonsson i Idre
och kamrer G.A. Murelius i Särna.

Tjänstemän.

Kassadirektör och ombudsman.

Som arbetschef har tjänstgjort ingenjören A.
Rönström och som avdelningsingenjör ingen
jörerna G. Ekberg, J. Jonsson och F. Olofsson.
Som byggnadskamrerare hava under skilda
perioder varit anställda N. Rosengren och K.F.
Norin samt som ritare E. Nilsson.

Som kassadirektör och ombudsman har fungerat juris kandidat M. Carlsson i Stockholm.

Kassör.

Statens kontrollant.

Kassagöromålen vid byggnadsarbetena hava
skötts av Svenska Handelsbankens avdelnings
kontor i Limedsforsen.

Som statens kontrollant vid järnvägsbyggnaden
har överstelöjtnanten i Kungl. väg- och vatten
byggnadskåren A. Lundström varit förordnad.
Arbetsledning.
Den närmaste arbetsledningen över banbyggna
den har omhänderhafts av en arbetschef och en
till tre avdelningsingenjörer. Å varje arbetsavdel
ning hava varit placerade schaktmästare, materialskrivare och utsättare i erforderlig antal.

Arbetsavtal.
Under tiden från arbetets början till våren 1924
bedrevos arbetena huvudsakligen enligt skrift
liga avtal mellan arbetschefen och arbetslagen.
Efter sistnämnda tidpunkt hava på yrkande av
arbetarna icke några skriftliga arbetsavtal upp
rättats.

Transtrands kyrkoby. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Tab. 1. Kostnad för arbetets ledning.
		Utgörande		Utgörande
Summa
å hela kost-		
å hela kostkostnad
naden för
Kronor
naden för
		litt. L		litt. L
kr.
%		%

Styrelse, statskontroll m.m.

Styrelsens och revisorernas arvoden
och reseersättningar, representationskostnader m.m.
Rättegångskostnader, ombudsmanna
arvoden m.m.
Statskontrollens kostnader
Avgifter till arbetsgivareföreningen,
kostnader för arbetskonflikter m.m.

118623:33

11,6

1456:40
35303:65

0,1
3,5

28101:16

2,8

706988:73
38198:29

69,4
3,7

75540:38
11823:58
2769:90

7,4
1,2
0,3

835320:88

82,0

		

Summa

1018805:42

100,0

183484:54

18,0

Arbetets ledning å arbetslinjen.
Tjänstemäns avlöningar, rese- och
vikariatsersättningar m.m.
Tjänstelokaler, eldning och städning m.m.
Skriv- och ritmateriel, trycksaker, post-,
telegraf- och telefonavgifter, annonsavgifter m.m.
Provisorisk bantelefon, budskickningar m.m.
Diverse

Kostnad för arbetets ledning.
Kostnaden för arbetsledningen har uppgått till
i runt tal 1.202.000 kr., motsvarande omkring
10.400 pr km bana eller omkring 14 % av järn
vägens byggnadskostnad exlusive kostnaden för
jordlösen och skadeersättningar. Kostnaden för
styrelse, statskontroll m.m. har uppgått till 18 %
av administrationskostnaden och resten eller
82 % av sistnämnda kostnad har fallit på utgif
terna för arbetets ledning å arbetslinjen.
Kostnaden för arbetets ledning framgår av
tab. 1.
b. Arbetare.
Föreliggande avdelning av redogörelsen avser
endast arbetare under banbyggnadens direkta
arbetsledning och ej entreprenadernas arbetare.
Bostadsförhållanden.
Å de ställen, där arbetarna ej kunnat inkvarteras i
bygden, har järnvägsbyggnaden uppfört proviso
riska bostäder antingen genom att för ändamålet
inreda förhyrda lägenheter, s.k. barackapteringar,
eller genom att uppföra baracker.
Å de första 30 km av banan, från Limedsfor
sen räknat, å vilken sträcka några särskilda åtgär
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der behövt vidtagas för arbetarnas inkvartering.
Å hela den övriga sträckan däremot hava anord
nats barackapteringar eller uppförts baracker.
30 st. barackapteringar hava anordnats.
Baracker hava uppförts till ett antal av 35 st.,
varav 17 st. uppförts genom järnvägens egen
försorg för ett pris av omkring 2.600 kr. pr st.
Övriga 18 st. baracker hava tillverkats av Aktie
bolaget Träkol, Vansbro, för ett pris av omkring
2.950 kr. pr st. inklusive kostnaderna för barack
ernas transport och uppsättning. Varje barack
har i medeltal flyttats två gånger allt efter som
arbetena fortskridit. Barackerna, som voro vin
terbonade, innehöllo ett sovrum för 10 man,
ett mindre torkrum, ett matrum samt kök med
skrubb för kokerska. Sovrummet var försett med
sängar av armémodell. Järnvägsbyggnaden har
mot viss ersättning tillhandahållit madrass- och
putvar, sänghalm samt lyse, varemot bränsle
lämnats avgiftsfritt samt städning ombesörjts i
och omkring baracken. I hyra hava arbetarna
erlagt 8 kr. pr man och månad under tiden 1 sep
tember–30 april och 6:50 kr pr man och månad
under tiden 1 maj–31 augusti. Kostnaderna för
arbetarnas inkvartering, sedan influtna hyror
frånräknats, hava uppgått till 219.475:05 kr.

Tidningar.

Olycksfallsförsäkring och sjukavlöning.

Järnvägsbyggnaden har avgiftsfritt tillhandahål
lit arbetarna en tidning för varje barack.

Järnvägsbyggnaden har haft sina arbetare för
säkrade i Arbetsgivarnas Ömsesidiga Olycks
fallsförsäkringsbolag. Enligt denna försäkring
har vid sjukdom, orsakad av olycksfall, sjukhjäl
pen utgått enligt nedanstående grunder. Efter
två månaders anställning utbetalades med en
karenstid av två dagar en sjukhjälp till familje
försörjare med 2:50 kr. pr dag och till icke famil
jeförsörjare med 1:75 kr. pr dag. Dylik sjukhjälp
utgick
• under högst 2 mån. Åt arbetare med 2 mån.–1
års anställningstid
• under högst 4 mån. Åt arbetare med 1 års–2
års anställningstid
• under högst 6 mån. Åt arbetare med 2 års–4
års anställningstid.
Under byggnadstiden hava 150 smärre olycks
fall inträffat. Av dessa har intet medfört framtida
men. Intet dödsfall har på grund av olycksfall
inträffat under byggnadstiden.
Banbyggnadens omkostnader för olycksfalls
försäkring och sjukhjälp hava belöpt sig till
63.186:54 kr.

Ordning.
Två arbetskonflikter av nämnvärd betydelse
hava förekommit under byggnadstiden, den ena
under 27 februari–30 juni 1924 och den andra
under tiden 12 mars–15 augusti 1925. Båda
medförde en viss höjning av timlöner och ack
ordspriser. Vid biläggandet av den förstnämnda
strejken bestämdes vidare, att några nya skrift
liga arbetsavtal icke skulle upprättas.
I övrigt har bland arbetarna rått en utmärkt
ordning. Några särskilda polismän hava icke
behövt anställas av järnvägsbyggnaden.
Hälsotillstånd.
Hälsotillståndet bland arbetarna har varit mycket tillfredsställande. Arbetarna hava åtnjutit
fri läkar- och sjukvård samt fri medicin. Några
särskilda järnvägsläkare hava icke varit anställda.
Banbyggnadens kostnader för läkar- och sjuk
vård samt medicin hava uppgått till 14.472:37 kr.

Lima kyrkoby. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Tab. 2. Kostnad för arbetarnas inkvartering, anskaffning, sjukvård m.m.
Baracker för arbetares inkvartering
Arbetsstyrkans anskaffning och förflyttning
Läkare, sjukvård och medicin
Olycksfallsförsäkring och sjukavlöning
Diverse

219475:05
5990:51
14472:37
63186:54
2094:50

             Summa kronor

305218:97

Samtliga kostnader för arbetarnas inkvartering, anskaffning sjukvård, olycksfallsförsäkring, sjukavlöning m.m. hava uppgått till
305.218:97 kr. (se tab. 2).
Arbetstid.
Den ordinarie arbetstiden har under den ljusare
delen av året utgjort 48 timmar i veckan eller 8,5
timmar pr dag med undantag för helgfri lördag,
då den inskränkts till 5½ timmar. Under den
del av året, då mörkret lagt hinder i vägen för
arbetets bedrivande under full arbetstid och då
konstgjord belysning icke anordnats, har arbets
tiden inskränkts enligt av arbetsbefälet utfär
dade förskrifter.
Nedanstående arbetstider under olika delar av
året hava i regel tillämpats.
Normal timpenning.
Intill den 1 juni 1924 hava följande normala
timpenningar varit gällande för arbetarna.
Grupp I. Timlön 70 öre,
Jordarbetare, betongarbetare, pålnings- och
muddringsarbetare, bergsprängare, stängselsät
tare samt diverse hjälparbetare åt smeder, snick
are och tegelmurare samt vid arbetsmaskiner,
lastningar och lossningar m.m. dylikt.

Månad
Januari och december
Februari och november
Mars–oktober
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Grupp II. Timlön 75 öre,
Gruslastare, tillhörande ”verkligt groparlag”,
spårlyftare, tillhörande ”verkligt tipparlag”, grå
stensmurare (vanliga stenarbetare, såsom trumoch grundläggare m.fl.) och timmermän.
Grupp III. Timlön 80 öre.
Stenhuggare (stenarbetare med större yrkes
skicklighet), rälsläggare, tegelmurare, målare,
byggnads- och finsnickare samt förrådssmeder.
Härvid har förutsatts, att timmermän, snick
are och smeder hållit sig med egna verktyg.
Ovanstående timlöner hava sedermera höjts
tvenne gånger under arbetets gång, nämligen
den 1 juli 1924 till resp. 80, 85 och 90 öre samt
den 1 juli 1925 till resp. 85, 90 och 95 öre.
Sådana arbetare, som icke äro järnvägsarbe
tare i egentlig mening, såsom tillfälliga utsättare,
schaktmästar- och förrådshantlangare, tåg- och
banpersonal, pumpare, bro- och vägvakter m.fl.
hava avlönats efter viss tim- eller månadslön
efter för varje särskilt fall träffad överenskom
melse.
Arbetena hava huvudsakligen utförts på ackord
– från arbetets början till och med den 30 juni
1924 enligt skriftliga arbetskontrakt. Timlön å
ackordsarbeten har i allmänhet överskridit den
normala timpenningen med omkring 30 à 40 %.

Vardagar utom lördagar		
Lördagar		
Arbetstid
timmar
Arbetstid
timmar
8,00 f.m.–12,00 m.		
8,00 f.m.–9,30 f.m.
1,00 e.m.–4,00 e.m.
7
10,00 f.m.–2,00 e.m.
5½
7,30 f.m.–12,00 m.		
7,30 f.m.–9,30 f.m.
1,00 e.m.–4,30 e.m.
8
10,00 f.m.–2,00 e.m.
6
7,00 f.m.–8,30 e.m.		
7,00 f.m.–8,30 f.m.
9,00 f.m.–1,00 e.m.		
9,00 f.m.–1,00 e.m.
2,00 e.m.–5,00 e.m.
8½		
5½

Timmar
pr. vecka
40½
46
48

Medelförtjänster.
Medelförtjänsten pr arbetstimme under olika
byggnadsår framgår av tab. 3.

Tab. 3. Medelförtjänster under åren 1923–1928
Arbetstimmar Medelförtj.
Ackord Totalt Ack. Tot.
st.
st.
öre öre
Arbetarekategori
Jordarbetare
Stenarbetare
Betongarbetare
Smeder
Snickare
Rälsläggare
Stängselsättare
Banvakter
Banvaktsbiträden
Bergsprängare
Tippare
Gropare
Timmermän
Spårjusterare
Arbetarekategori
Jordarbetare
Stenarbetare
Betongarbetare
Smeder
Snickare
Rälsläggare
Stängselsättare
Banvakter
Banvaktsbiträden
Bergsprängare
Tippare
Gropare
Timmermän
Spårjusterare

Arbetarekategori
Jordarbetare
Stenarbetare
Betongarbetare
Smeder
Snickare
Rälsläggare
Stängselsättare
Banvakter
Banvaktsbiträden
Bergsprängare
Tippare
Gropare
Timmermän
Spårjusterare
Samtliga arbetare

Arbetstimmar Medelförtj.
Ackord Totalt Ack. Tot.
st.
st.
öre öre

Arbetstimmar Medelförtj.
Ackord Totalt Ack. Tot.
st.
st.
öre öre

1923				 1924				 1925			
213188 227821
35866 37824
15720 17907
2176
2631
3172
3893
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

105 103
100 99
100 96
117 104
126 116
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

151508 161056
26400 30336
20461 23140
3186
3693
4020
4840
11554 12078
2771
3529
–
2673
–
8775
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

121
123
122
121
131
188
87
–
–
–
–
–
–
–

119
119
118
111
117
183
86
81
73
–
–
–
–
–

323184 344245
35518 37088
11373 12492
4283
4396
3931
4383
7595
7734
5783
6271
–
3104
–
9236
39447 40688
34558 35011
3463
3633
–
–
–
–

120
109
120
132
135
179
113
–
–
127
150
138
–
–

117
108
118
111
119
177
111
81
73
126
149
136
–
–

1926				 1927				 1928			
381864 412676
70622 74990
7516
8462
1942
4248
4076
5937
12341 12698
20756 22000
–
3762
–
8372
–
–
27861 28845
3294
4513
–
–
–
–

124
107
121
136
136
188
112
–
–
–
146
116
–
–

121
106
118
113
122
186
111
82
74
–
144
109
–
–

212585 244681
13802 14936
8001
11152
1795
2932
4388
6125
3815
3962
7461
7860
–
4091
–
7333
–
–
18975 19497
3815
4889
5674
7140
33497 34923

135
127
151
128
152
187
131
–
–
–
189
138
138
119

128
124
134
115
136
183
128
84
76
–
186
127
129
118

75493
2159
3458
2416
273
–
4354
–
–
–
–
1660
10181
–

94194
2665
6101
4088
509
–
5648
3237
6948
–
–
1842
12065
–

134
118
157
128
137
–
165
–
–
–
–
119
134
–

125
112
131
114
117
–
147
86
76
–
–
116
127
–

Medelförtjänst
under hela
byggnadstiden
Ackord Totalt
  öre
öre
119
123
111
114
119
129
116
127
136
125
182
186
122
117
83
–
74
–
127
126
161
160
128
122
128
136
119
118
–
118
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Tab. 4. Antal arbetare under åren 1922–1928.
1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

Januari		 32
Februari		
157
Mars		186
April		
246
Maj		
308
Juni		404
Juli		 494
Augusti		 462
September		 272
Oktober
5
373
November
12
288
32
December
201

174
160
54
41
6
172
221
234
349
464
450
271

236
254
143
96
130
196
254
530
463
435
292
155

157
162
170
149
413
542
558
560
501
393
153
45

73
72
42
32
33
374
467
575
444
284
100
49

41
40
40
42
247
356
50
20
3

Medeltal pr månad

216

265

317

212

93

16

285

Arbetsstyrkans storlek.

Transport av materiel och effekter.

Arbetsstyrkans storlek framgår av tab. 4. Antalet
arbetare var störst i augusti 1927 och uppgick då
till 575 man.

Innan järnvägen var rälslagd hava material
transporter med häst och lastbilar verkställts
å de intill järnvägen liggande vägarna. Ersätt
ningen för materialkörningen har utgått enligt
nedanstående priser:

c. Arbetsredskap och byggnadsmateriel.
Grävmaskin.
För lastning av grus ur grustagen har använts en
av järnvägsbyggnaden inköpt grävmaskin.
Grusvagnar.
För ballastningsarbetena erforderliga järnvägs
vagnar hava erhållits dels genom förhyrning av
sådana från statens järnvägars byggnadscentral
förråd, dels – då tillräckligt många icke erhål
las på detta sätt – genom inköp från Tyskland
av 30 st. tvåaxliga vagnar, vardera rymmande 9
kbm. De från byggnadscentralförrådet förhyrda
vagnarna voro fyraxliga, litt. Ibö, och rymde 20
kbm pr vagn.
Arbetståg.
För materialtransporter samt grusnings- och
tågarbeten hava använts från Statens järnvägar
förhyrda lok. Sammanlagt hava 20050 loktim
mar använts för dessa transporter och arbeten,
vilka betingat en kostnad av i medeltal 18:61 kr.
pr timme.
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för en väglängd av intill 2 km
0:90 kr. pr 100 kg
för en väglängd av över 2 km–t.o.m. 5 km
0:80 kr. pr 100 kg
för en väglängd av över 5 km–t.o.m. 10 km
0:70 kr. pr 100 kg
för en väglängd av över 10 km–t.o.m. 15 km
0:60 kr. pr 100 kg
för en väglängd av över 15 km
0:55 kr. pr 100 kg
Körning pr timme med undantag för stenkör
ning har betalts med 1:50 kr. Stenkörning, där
ej ackord kunnat tillämpas, har betalts med 1:65
kr. pr timme.
Transportvägar.
Särskilda vägar för utförande av material
transporter hava i mycket ringa omfattning
behövt anläggas. Sålunda har kostnaden för
anläggning av dylika vägar uppgått till endast
omkring 7.000 kr.

d. Tekniska bestämmelser, banlängd,
lutnings- och krökningsförhållanden.
Spårvidd
1435 mm
25 kg
Skenvikt pr m
Antal sliprar för 10 m spår
14 st.
Sliperns längd
2,5 m
200 mm
Sliperns toppdiameter minst
Sliperns tjocklek mellan de
skrädda ytorna
150 mm
17 o/oo x)
Största stigning på rak bana
Minsta krökningsradie å fria banan 300 m
Banvallens krönbredd
4,3 m
5,6 m
Jordskärnings bredd i balansplanet
Skärningsdikens minsta djup
0,3 m
Skärningsdikens minsta bottenbredd 0,4 m

Jordskärnings och bankfyllnads
släntlutning
1:1½
Bergskärnings bredd i balansplanet
4,9 m
Bergskärnings släntlutning
10:1
2,8 m
Ballastens krönbredd
Ballastens tjocklek
0,4 m
Minsta vattenöppning för avloppstrumma av sten
0,6 x 0,6 m
Minsta vattenöppning för avloppstrumma av betongrör, diameter
0,6 m
Valvbroar av armerad betong,
beräknade för ett axeltryck av
20 ton
18 ton
Övriga broar ett axeltryck av
x) Med reduktion i kurvor enligt formeln
S = 650 / R – 55
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Tab. 5. Banans lutnings- och krökningsförhållanden.
Lutningsförhållande				  Bana i kurva			
Rak
Radie
Radie
Radie
Radie
Radie
bana
300 301–400 401–500 501–1000
1001–
m
m
m
m
m
m

Till-	 Procent
sam-	
av hela
mans längden
m
m

Horisontalt
5 ‰ och därunder
5,01 ‰–10,0 ‰
10,01 ‰–15,0 ‰
15,01 ‰–17,0 ‰

20610
7707
10842
9553
4433

2011
419
1579
3289
470

1699
591
1307
1392
2

1554
1079
274
921
708

3796
2786
1412
2736
1688

5398
4125
2389
2266
1104

35068
16707
17803
20157
8405

35,7
17,0
18,2
20,5
8,6

Summa

53145

7768

4991

4536

12418

15282

98140

100,0

54,1

7,9

5,1

4,6

12,7

15,6

100,0

Procent av hela längden

Höjdförhållanden.

Jordschaktning.

Limedsforsens station, som är järnvägens lägsta
punkt, ligger på en höjd av 353 m och Särna sta
tion på en höjd av 444 m över havet med en
höjdskillnad således av 91 m. Höjdvariationerna
framgå av fig. 1, som utvisar järnvägens profil.
Järnvägens högsta punkt, 496 m över havet, är
belägen i närheten av Byggevallen, 10 km söder
om Särna station.

Terrasseringens mest omfattande arbete har
utgjorts av jordschaktning i linjen och för ban
gårdsplanerna, vilken schaktning helt och hållet
verkställts för hand.
Den uttagna fasta massan har å sträckan 0–km
25 bestått av grus och lättarbetad pinnmo men
å sträckan km 25–Särna av hård, oftast mycket
stenbunden pinnmo. Av grus och pinnmo hava
utschaktats sammanlagt 489061 kbm för en
medelkostnad av 2:68 kr. pr kbm.

Lutningsförhållanden.
Den största tillåtna stigningen 17 ‰ har kom
mit till användning endast å jämförelsevis korta
sträckor. Längsta sammanhängande sådan stig
ning – vederbörligen reducerad i kurvorna –
uppgår till 794 m.

Sidoschakt.
För komplettering av bankar och bangårdspla
ner hava uttagits 7.213 kbm jord på sidan om
banvallen för en medelkostnad av 2:51 kr.

Krökningsförhållanden.

Bergsprängning.

Krökningsförhållandena äro i allmänhet goda.
Icke mindre än 69,7 % av banan ligger i raklinje
eller i kurva med över 1000 m radie. Minsta
avståndet mellan intill varandra liggande, åt
motsatt håll gående kurvor är 69 m.
Närmare uppgifter om banans lutnings- och
krökningsförhållanden finnas angivna i tab. 5.

Bergsprängningen har omfattat 12563 kbm
och bergrensningen 1866 kbm. Medelkost
naden pr kbm för dessa arbeten har uppgått
till resp. 6:85 och 3:– kr. Ballastmurarna i
bergskärningarna hava måst utföras av betong,
då den ur skärningarna utsprängda bergmas
san visade sig olämplig för utförande av dylika
murar.

e. Byggnadsarbeten, rullande materiel och
utrustningseffekter.
1. Terrasseringsarbeten.
Härnedan angivna uppgifter avses icke endast
huvudspårets utan även trafikplatsernas terras
sering.
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Dikning.
Dikningen vid sidan om banvallen har omfattat
77061 kbm à 2:05 kr.
Därjämte hava för detta ändamål måst utsprängas 743 kbm berg för en medelkostnad av
10:25 kr. pr kbm.

Tab. 6. Sammandrag av terrasseringskostnaderna.
Huvudspårets längd 98140 meter.

				Utgörande
Antal
Slag
Kronor
pr enhet
				 kr.
Jordschaktning i linjen
Sidoschakt
Planering (färdig bana)
Översten
Bergsprängning
Bergrensning
Ballastmurar av betong
Dikning i fast jord och dya
Dikning i berg
Matjords- och dybeklädnad
Strandskoningar och glacismurar
Stödjemurar av betong
Grusning och putsning av
stationsvägar och gårdar
Skogsröjning samt stubbrytning
och mossavtagning
Dyupplag för urgrävningar
Summa kronor

Utgörande
pr km bana
kr.

4899061
7213
16300
10902
12563
1886
610
77061
743
615761
17713
228

kbm
kbm
m
kbm
kbm
kbm
m
kbm
kbm
kvm
kvm
kbm

1309271:71
18104:63
58050:75
35430:41
86056:55
5598:–
10040:09
157975:05
7615:75
203201:45
85022:52
9576:00

2:68
2:51
3:56
3:25
6:85
3:–
16:46
2:05
10:25
0:33
4:80
42:–

} 933:91
102:30
}1687:29
2070:53
} 963:91

42950

kvm

18898:–

0:44

192:56

98140
  ––

m
––

77521:53
4005:79

0:79
––

789:91
––

––

––

2086368:23

––

21216:39

Släntbeklädnad.
Släntbeklädnad har utförts på såväl bankar som
skärningar. Till släntbeklädnad å bankarna har
använts dya av omkring 19 cm tjocklek och i
skärningarna mat- eller dyjord av 15 till 20
cm tjocklek. Skärningsslänterna hava dock ej
beklätts till större höjd än som efter undersök

13340:86
184:48
589:62
361:02

ning visat sig erforderligt för släntens bestånd.
Beklädnaden har omfattat 615761 kvm och
betingat en kostnad av 203201:45 kr., utgörande
0:33 kr. pr kvm. Vattensjuka slänter och sjöban
kar hava beklätts med sten och skyddats mot ras
medelst stödjemurar av betong för en samman
lagd kostnad av 94598:52 kr.

Bergskärning vid kilometer 45. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Tre kilometer långt rakspår (kilometer 54–57). Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Uppfrysningsprofil.
Enär det vid en järnvägsanläggning icke kan
endast med ledning av jordmånens beskaffenhet
med säkerhet avgöras, varest och i vilken grad
spåret skulle komma att rubbas uppfrysning,
hava under vintrarna 1926–1927 och 1927–1928
verkställts avvägningar och med dessa till grund
upprättats s.k. uppfrysningsprofiler, angivande
banvallens eller spårets läge före vinterns inträ
dande och högsta förekommande uppfrysning.
Några urgrävningar hava likväl icke utförts, men
har å de platser, där urgrävning i första hand
ansetts erforderlig, dyjord utkörts och lagts i
upplag vid sidan av banan.
Kostnad för terasseringsarbetena.
Totala kostnaden för terrasseringsarbetena utgör
2.086.368:23 kr. eller 21.216:39 kr. pr km bana.
Kostnadernas fördelning på de olika arbetena
framgår av tab. 6.

2. Vattenbyggnader.
Broar.
På grund av järnvägens framdragande längs
utefter Väster-Dalälvens och Fuluälvens dal
gångar har icke någon större bro förekommit
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utan endast en del mindre broar över tillflöden
till dessa älvar. Däremot har å sträckan Limeds
forsen–km 50 på grund av de många och djupt
nedskurna bäckfårorna ett osedvanligt stort
antal avloppstrummor måst anordnas. Samtliga
broar, med undantag för broarna över Kvarnvallan och Höstån, hava utförts som valvbroar
av armerad betong.
Stentillgång.
Tillgången på kilbar sten har varit dålig, särskilt
på sträckan Limedsforsen–km 58. Å berörda
sträcka hava därför samtliga vattenbyggnader
utförts av betong, varvid dock iakttagits, att
vid de större brobyggnaderna beklädnadssten
anbragts omkring 0,3 m över högsta vattenytan.
Grundförhållanden.
Grundförhållandena hava varit goda, varför
någon konstgjord grundläggning icke behövt
användas.
Varmhus.
Samtliga broar hava utförts, innan den kalla årstiden inträtt. Varmhus har använts endast vid ved
erlagsmurarna för bron över Horrmundsvallan.

Bro över Sörbäcken. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
Bro över Kvarnvallan. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

1. Bro över Sörbäcken.

2. Bro över Kvarnvallan.

1 spann à 2,5 m fri spännvidd.
Landfästena hava utförts av betong med
beklädnad av nubbsten på grundmurar av sten
på fast grund.
På grund av bäckens starka lutning hava för
undvikande av utskärningar bäckens botten och
sidor stenbeklätts.
Överbyggnaden utgöres av ett armerat betong
block.
Bron har kostat 3.761:35 kr.

1 spann à 6,4 m fri spännvidd.
Landfästena hava utförts av betong med nubb
stensbeklädnad. Genom bron har anordnats en
timmerväg. Vidare har en tubledning framdra
gits genom bron. Stora kostnader hava nedlagts
i stenbeklädnader av bäckens botten och sidor.
Överbyggnaden består av 4 st. helvalsade
I-balkar N.P. 55.
Kostnaden för bron har uppgått till 17.352:35
kr.
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Bro över Höknäsvallan. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

3. Bro över Höknäsvallan.
Valvbro av armerad betong. 1 spann à 4,5 m.
Vederlagsmurarna, som försetts med sten
beklädnad, hava byggts av betong i blandning
1:5:7. Valvet har utförts i armerad betong i
blandning 1:3:5. Ovanför och nedanför bron
hava utefter bäckfårans sidor uppförts stödjemu
rar för förhindrande av utskärningar.
Bron har kostat 17.446:06 kr.
4. Kulvert över Östvallan.
1 spann à 3,5 m.
Vederlagsmurarna, som utförts av betong i
blandning 1:5:7, hava stenbeklätts. Valvet har
utförts av armerad betong i blandning 1:3:5.
Kulverten har en längd av 14,8 m. som bäcken
vid högvatten har stor vattentillförsel och stör
tar c:a 20 m brant ned från en ovanför linjen
belägen dammbyggnad, hava i inloppet till kul
verten omfattande förstärkningsarbeten måst
företagas.
Kulverten har dragit en kostnad av 27.608:97
kr.
5. Kulvert över Resjövallan.
1 spann à 4,0 m.
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Kulverten vars valv är av elliptisk form, har
utförts av armerad betong i blandning 1:3:3.
Valvets tjocklek i hjässan uppgår till endast 0,25
m. Kulverten har en längd av 7,91 m.
Kostnaden för kulverten har uppgått till
19.969:64 kr.
6. Valvbro över Horrmundsvallan.
Valvbro av armerad betong. 1 spann à 12,0 m.
Grundmurarna, som utförts av granit i
cementbruk, vilande på fast botten, hava med
anledning av ifrågasatt reglering av vattendraget
neddragits en meter djupare än vad som eljest
skulle varit erforderligt. Vederlagsmurarna hava
utförts av betong i blandningar 1:4:6 och 1:3:5.
Valvet har utförts av armerad betong i blandning
1:3:3. Bron har försetts med räcke av järnrör på
armerade betongplintar. Kostnaden för bron,
som uppgått till 72.581:85 kr., är hög, beroende
dels på mycket långa transporter av till brobygg
naden erforderlig materiel, dels på vidlyftiga
anordningar av vattnets obehindrade framfart
under byggnadstiden, emedan uppdämning av
Horrmundsjön ej tilläts, och dels slutligen på
höga kostnader för vattenlänsning, då på grund
av bottnens beskaffenhet tät inspåntning icke
kunnat utföras.

Kulvert över Östvallan. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.

Valvbro över Horrmundsvallan. Foto:
Samling Sveriges
Järnvägsmuseum.

Kulvert över Resjövallan. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Valvbro över Öjvallan. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Bro över Höstån. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Kostnaderna för samtliga vattenbyggnader hava
tillsammans uppgått till 870.282:63 kr.

237488:95
10630:80
5342:87
8013:57
4150:64
157807:63
51543:48

kr.

3761:35
17352:35
17446:06
27608:97
19969:64
72581:85
54009:83
24758:94
120:00
820:60
120:00
3068:68
622:11
176:95
4716:76
985:70
32:95
–
18:00
203:94
1036:89
2550:63
1458:71
41:75
125:00
75:00
492:30
1120:49
683:74
3484:73
1982:31
50:00
–
2908:90
–
–
–
–
–
1241:74

–

Kostnad för samtliga vattenbyggnader.

Tab. 7. Kostnadssammandrag för broar

Totala kostnaden för samtliga trummor inklu
sive bäckomgrävning samt in- och utlopp hava
uppgått till 632.793:64 kr., utgörande pr km
bana 6.447:83 kr. (tab. 8).

–

Kostnad för samtliga trummor.

Summa kronor

Avloppstrummor.
För de smärre vattenomloppen hava anordnats
täckta trummor till ett antal av 310 st. Av dessa
hava på grund av den dåliga stentillgången icke
mindre än 208 st. utförts av betong, därav 180
st. av armerade betongrör.

2150:60
10880:45
15289:28
19864:38
13563:51
45427:62
38298:38
12333:41

Totala kostnaden för samtliga broar har uppgått
till 237.488:99 kr. (tab. 7).

1332:80
2667:40
1526:48
3351:48
4063:39
20941:92
7553:67
10106:34

Kostnad för samtliga broar.

–
5,5
–
–
–
–
–
3,0

1 spann à 4,0 m fri spännvidd.
Grundmurar och landfästen hava utförts av
sten på fast grund.
Överbyggnaden består av 4 st. I-balkar N.P.45.
Kostnaden för bron har uppgått till 24.758:94
kr.

2,5
6,4
4,5
3,5
4,0
12,0
7,0
4,0

8. Bro över Höstån.

Bro över Sörbäcken
Bro över Kvarnvallan
Bro över Höknäsvallan
Kulvert över Östvallan
Kulvert över Resjövallan
Valvbro över Norrsundsvallan
Kulvert över Öjvallan
Bro över Höstån

Summa
kostnad

Valvbro av armerad betong. 1 spann à 7,0 m.
Den jämförelsevis stora broöppningen har
betingats av ifrågasatt utbyggnad av vattendra
get till flottled. Vederlagsmurarna hava utförts
av betong i blandning 1:4:6 på grundmurar av
granit i cementbruk, lagda på fast grund. Valvet
har utförts av armerad betong i blandning 1:3:4.
Bron har kostat 54.009:85 kr.

		
Vikt
Grundgräv-	
Sten- och
Järnöver-	
Ställning-		
Vatten		
å
ning, spånt-	
betongar-	
byggnad
ar		
dragets
Spänn-	
järn-	
ning och
beten			
Diverse
regle-	
vidd
över-	
vatten-					
ring
		
bygg-	länsning
		nad
m
ton
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

7. Valvbro över Öjvallan.
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Tab. 8. Kostnadssammandrag för avloppstrummor.
Längdmeter
		

Trummor av armerade betongrör.
12 st. 0,50 m diameter
63 st. 0,60 m diameter
48 st. 0,70 m diameter
13 st. 0,80 m diameter
30 st. 0,85 m diameter
4 st. 1,00 m diameter
6 st. 1,10 m diameter
2 st. 2 (0,85) m diameter

96,45
603,55
468,90
131,45
339,30
45,80
74,55
23,10

Summa
m

Kostnad Pr m trumma
kr.
kr.

1639,65

222066:76

135:44

143,45

41678:40

290:54

Betongtrummor, helgjutna.
2 st. 0,6 x 0,6
2 st. 0,9 x 0,6
3 st. 1,0 x 1,0
9 st. 0,9 x 1,2
10 st. 1,2 x 1,2
1 st. 1,2 x 1,8

14,50
21,90
39,40
114,90
109,75
27,10

75,80

10267:21

135:45

224,65
27,10

65269:53
12257:29

290:54
452:29

17,50

17,50

12037:26

687:84

843,70

117033:16

138:71

159,75

46112:20

288:65

27,30
7,20

10340:95
6875:26

378:78
954:90

22,90

29993:34

1003:12

310 st. trummor 	
Summa kronor
3196,00
Bäckomgrävning samt in- och utlopp			
Summa kostnad kronor		

573931:36
58862:28
632793:64

Betongdäckad trumma.
1 st. 2,4 x 2,8

Stentrumor.
43 st. 0,6 x 0,6
1 st. 0,7 x 0,6
31 st. 0,9 x 0,6
1 st. 1,0 x 0,65
1 st. 0,9 x 0,9
1 st. 1,0 x 1,0
12 st. 0,9 x 1,2
1 st. 1,0 x 1,10
5 st. 1,2 x 1,2
1 st. 1,2 x 1,5
1 st. 1,2 x 1,8
1 st. 2 (1,2 x 1,2)
1 st. 2 (1,2 x 1,5)
2 st. 2 (1,2 x 1,8)

397,75
9,70
367,05
31,30
31,50
6,40
104,05
10,85
44,85
12,20
15,10
7,20
7,00
22,90

Utgörande pr km bana 6447:83 kr.

Tab. 9. Kostnadssammandrag för vägkorsningar och vägomläggningar.
			Kostnad
Antal
Slag
kr.
Vägport vid Särna
–
–
11573:73
Vägbomsanläggning vid Öjvallberget
–
–
1992:86
–
–
1994:18
Vägbomsanläggning vid Byggevallen
Vägbomsanläggning vid Särna
–
–
3435:45
Vägkorsningar, större
5
st.
2195:39
Vägkorsningar, mindre
353
st.
84713:35
Landsvägsomläggningar
6930
m
101663:10
Omläggning av by- och ägovägar
1802
m
8708:12
          Summa kronor
Utgörande pr km bana 2203:75 kr.
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–

–

216276:18

pr enhet kr.
–
–
–
–
439:08
239:98
14:67
4:83
–

3. Vägkorsningar och vägomläggningar.
Större vägövergångar.

Mindre vägövergångar.

Landsvägskorsningar hava genom vägomlägg
ningar kunnat undvikas utom på fem platser,
därav tre vid huvudlinjen och två vid lastspå
ren till Fuluälven och Skrikheden. Samtliga
korsningar hava anordnats i järnvägens plan.
Korsningarna å huvudlinjen ligga invid trafik
platserna Öjvallberget, Byggevallen och Särna
samt hava försetts med fällbomsanordningar.

Järnvägen korsar 353 mindre vägar, för vilka
övergångar i plan mindre vägport anordnats.
Vägomläggningar.
Omläggningar av landsvägar hava omfattat en
längd av 6930 m och av mindre vägar en längd
av 1802 m.
Kostnad för vägkorsningar och vägomläggningar.
Kostnaderna för samtliga vägkorsningar och
vägomläggningar hava uppgått till 216.276:18
kr., motsvarande 2.203:75 kr pr km bana (tab. 9).

Vägport vid Särna. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Grustag vid Fuluälven. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

4. Överbyggnad.
Spårläggning.
Banan är belagd med nya räler, vägande 25 kg
pr m, vilka räler inköpts från Tyskland. Rälerna
hade en längd av 10 m.
Sliprarna hava utlagts med 14 st. pr spårlängd
om 10 m.
Rälsläggningen har bedrivits såsom närmare
framgår av diagram fig. 2.
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Ballastning.
Ballastgrus har upplastats i grustagen vid Gus
sjön och Fuluälven. Vid Gussjön har icke något
särskilt gropspår behövt anläggas, enär järnvägs
linjen här var framdragen omedelbart intill grus
taget. En å grustaget belägen gård har emellertid
måst undanflyttas för en kostnad av omkring
7.000 kr. Vid Fuluälven däremot har ett grop
spår av omkring 2½ km längd måst utföras.
Gruslastningen har huvudsakligen verkställts
med grävmaskin.
För järnvägsbyggnaden hava åtgått samman
lagt 191256 kbm grus, utgörande 1,8 kbm pr m
huvudspår och 2,8 kbm pr m sidospår.
Ballastningen inklusive expropriationsvärdet
av gruset har betingat en kostnad av 2:62 kr. pr
kbm. Kostnaderna för de olika arbetena för spå
rets ballastning hava uppgått till följande belopp.
Grusets åtkomst (inklusive expropriationsvärdet av gruset 0:08 kr.)
0:37 kr. pr kbm
Grusets lastning
0:56 kr. pr kbm
Grusets transport
0:97 kr. pr kbm
Grusets lossning inkl.
stoppning och lyftning
0:72 kr. pr kbm
Summa
2:62 kr. pr kbm
Handlastningen har utförts på ackord till ett
pris av 0:75 kr. pr kbm. Den vid maskinlast

Anm. Vid kostnadsberäkningarna vidkommande spårläggningsarbetena har huvudspårets längd upptagits till 97222 m i stället för till 98140 m. I spårväxelkostnaderna ingå
nämligen även kostnaden för den del av sagda spår, som faller inom de i spåret inlagda 34 st. växlarna (34 x 27 = 918 m).

Huvudspår				Sidospår					
Antal Slag á-pris
Kostnad
Summa Kostnad Antal Slag
á-pris
Kostnad
Summa Kostnad
Summa
				
pr m spår								 pr m spår
kostnad
			
kr.
kr.
kr.
kr.			
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Spårläggning
Materialkostnad inkl. transport och och lossning i upplag.
Räler av Sandbergs modell
1944444 m
3:05
593054:20			 11200 m
3:05 34160:00
Vinkelskarvjärn
19444 par 2:29
44526:76			 1120 par
2:29
2564:80
Rälsskarvbultar med muttrar
77776 st. 0:134
10421:98			 4480 st.
0:134
600:32
Rälsspik
663283 st. 0:048
31837:58			31360 st.
0:048
1505:28
Sliprar
136110 st.
2:56
348441:60			 7504 st.
2:56
19210:24
Växelsliprar
–
–
–
–			 1160 st.
7:43
8618:80
4356:27 1032638:39
Kurvklotsar
58200 1000 74:85
10:62 12900 st.
74:85
965:56
Spårväxlar, enkla med hela underläggs–
–
–
–			 40 st.
884:82 35392:80
plåtar och särskilt valsade tungämnen
Spårväxelkorsningar med hela under–
–
–
–			 40 st.
413:93
16557:20
läggsplåtar och manganstålinlägg
–
–
–
–			 80 st.
51:46
4116:80
Spårväxelmoträler
–
–
–
–			 40 st.
68:50
2740:00
Spårväxelställ
–
–
–
–			
160 st.
0:12
19:20
Skruvbultar med muttrar
–
–
–
–			 2000 st.
–
339:49
Träskruvar, franska
Stoppbockar av räler
–
–
–
–			
3 st.
165:87
491:61 127282:10
22:73
Arbetskostnad
97222 m
0:55
53472:10			 5600 m
0:55
3080:00
Spårläggning inkl. lastning
–
–
–
–			
40 st.
75:58
3023:20
Växelläggning inkl. lastning
Kurvklotsning inkl. lastning
58200 st. 0:055
3201:00			 12900 st.
0:055
709:50
135631 st. 0:045
6103:40			 7840 st.
0:045
352:80
Laftning
Uppsättning av stoppbockar
–
–
–
–			
3 st.
20:00
60:00
Tågkostnader och spårunderhåll
–
–
–
65395:52
128172:02
1:32
–
–
–
3960:26
11185:76
2:00
under byggnadstiden
					
1160810:41
11:94					
138467:86
24:73 1299278:27
Ballastning
Arbets– och materialkostnad.
Anläggning och underhåll
–
–
0:29
63940:80			 15680 kbm
0:29
4547:20
Handlastning av grus
20197 kbm 0:75
15147:75			 5683 kbm
0:75
4262:25
Maskinlastning av grus
156455 kbm 0:56
87614:80			 9997 kbm
0:56
5598:32
Lossning av dito
175576 kbm 0:72
126414:72			 15680 kbm
0:72 11289:60
Justering av spår
98140 m
0:45
44163:00			 5600 m
0:45
2520:00
Tågkostnader och spårunderhåll
175576 kbm 0:97
170308:72
507589:79
5:22 15680 kbm
0:97 15209:60 43426:97
7:75
551016:76
under byggnadstiden
      Summa kronor					1668400:20
17:16					181894:83
32:48 1850295:03
									Bispår till Fuluälven, längd 1600 meter		
44895:00
											
Summa kronor		
1895190:03

Tab. 10. Kostnadssammandrag för spårläggning och ballastning.
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Linjen vid Sörbergets by. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

ningen sysselsatta maskinpersonalen har erhållit
månadsavlöning, uppgående till
för maskinist
195 kr.
för skopförare
160 kr.
för eldare
130 kr.
Jämte månadsavlöningen har till maskinperso
nalen utbetalts en premie, som uppgått till
för maskinist
1 öre pr kbm upplastat grus
för skopförare 0,65 öre pr kbm upplastat grus
för eldare
0,35 öre pr kbm upplastat grus
Hantlangning vid grävmaskinen har utförts av
ett lag på 3 man, vilket lag betalats med 6 öre pr
kbm. För grusets lossning och spårets lyftning,
stoppning och baxning har tipparlaget betalts
ett ackordpris av 67 öre pr kbm, vilket medfört
en timförtjänst av i medeltal 1:60 kr.
Tågsätten vid grusningen hava bestått av 9
P-vagnar och 3 Ibö-vagnar.
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Kostnaderna för huvudspåret och sidospåren
å trafikplatserna hava uppgått till sammanlagt
1.895.190:03 kr. (tab. 10).

5. Husbyggnader.
Samtliga hus med undantag av lokstallet i Särna
hava uppförts av trä i regel med ett lager lig
gande och ett lager stående plank på grunder av
betong.
Lokstallet och det med detsamma samman
byggda vattentornet har utförts av tegel.
Ovan socklarna hava husen uppförts på entre
prenad, varvid det ålegat entreprenörerna att
själva hålla virke och alla materiel.
Kokspisar, värmeplattor och dörrlås hava
dock tillhandahållits av järnvägsbyggnaden.
I grunderna för samtliga bostadshus hava
anordnats källare, omfattande matkällare, tvätt
stuga och vedbodar. Matkällare och tvättstu

gor hava försetts med isoleringsmurar av tegel,
varjämte husgrunderna i övrigt kringfyllts med
dyjord.
Samtliga bostadshus med undantag för sta
tionshuset i Särna, i vilket anordnats värmeled
ning, äro försedda med lokala eldstäder.
I stationshuset och kombinerade banmästaroch banvaktsstugan i Särna har nedlagts vat
tenledning. Övriga bostadslägenheter erhålla
vatten från brunnar.
Husbyggnaderna hava i regel uppförts enligt
av statens järnvägars arkitektkontor upprättade
ritningar med tillhörande arbetsbeskrivning.

Stationsbyggnader.
Vid Särna har uppförts ett med godsmagasin
sammanbyggt stationshus enligt arkitektkon
torets ritning nr 10859. Huset, som har två
våningar, innehåller å nedre botten en större
vestibul med väntsal, expedition, resgodsma
gasin och varmrum samt i övre våningen en
bostadslägenhet om 3 rum och kök.

Stationsstugorna vid Lima, Torgåsmon, Fis
karheden, Sälen, Högstrand, Horrmund och
Sörsjön hava uppförts enligt arkitektkontorets
ritning nr 8351. Husen, som äro sammanbyggda
med godsbodar utom vid Högstrand, där denna
bod icke utförts, innehålla expedition och vänt
rum samt en bostadslägenhet om 2 rum och kök.
Vid Bergsbacken, Öjvallberget och Byggeval
len hava stationsstugor uppförts enligt arkitekt
kontorets ritning nr 3729. Dessa stugor, som
äro något mindre än de nyssnämnda, innehålla
samma lokaler och rum som dessa. Med stu
gorna sammanbyggda godsbodar hava utförts å
samtliga platser utom vid Byggevallen.
Vid Hammargården, Transtrand och Sandnäs
hava byggts mindre stationsstugor. De vid Ham
margården och Sandnäs uppförda stugorna
innehålla väntrum och en bostadslägenhet om 1
rum och kök. Stugan vid Transtrand innehåller
i stället för bostadslägenheten expedition och
godsbod. Ritningar till dessa stugor hava upp
gjorts genom järnvägens egen försorg.

Stationsstuga vid Bergsbacken. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Tab. 11. Kostnadssammandrag för banbevakningsbostäder.

Lima
Torgåsmon
Hammargården
Fiskarheden
Bergsbacken
Sälen
Högstrand
Horrmund
Sandnäs
Sörsjön
Öjvallberget
Bornåssjön
Byggevallen
Särna, kombinerad banmästare
och banvaktsstuga
”

Summa kronor

Husbyggnad Tomtens iordoch brunn ningsställande
kr.
kr.
15634:96
1738:46
16717:77
2253:38
6241:70
1178:13
19500:23
1252:13
15471:98
1448:07
16195:38
1736:02
19448:57
1488:10
20407:44
2635:99
7301:01
610:04
19398:28
2110:07
207125:15
1738:46
5806:48
478:98
20359:95
2762:69
29705:31

3456:72

33162:03

232904:21

24887:24

257791:45

Uthus, innehållande materialbod, foderbod
och kostall jämte avträde enligt arkitektkontorets
ritning nr 3563, hava uppförts vid Högstrand,
Horrmund, Sörsjön, Öjvallberget och Byggeval
len. Avträdeshus enligt arkitektkontorets ritning
nr 9505 hava byggts vid Lima, Torgåsmon, Fis
karheden, Bergsbacken och Sälen samt enligt
arkitektkontorets ritning nr 5454 vid Särna.
Vid Särna har byggts ett med vattentorn sam
manbyggt lokstall av tegel. Närmare beskriv
ning över byggnaden återfinnes i redogörelsen
för Särna station.

Banbevakningsbostäder.
Vid beräkning av erforderliga bostäder för sta
tions- och banbevakningspersonal förutsattes
att samtliga trafikplatser med undantag för
Särna skulle förestås av banvakter, som härjämte
skulle vara tilldelade vissa bevakningssträckor.
Under de tider, då banvakten tjänstgjorde
å bansträckan, skulle trafikplatsen förestås av
banvaktens hustru eller annan familjemedlem.
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Summa
kr.
17373:42
18971:15
7419:83
20752:36
16920:05
17931:40
20936:67
23043:43
7911:05
21508:35
22453:61
6285:46
23122:64

Anmärkning

Häri ingå uthus med kostall
"
"
"
"
”

För underlättande av sådan fördelning av tjänst
göringen hava stationsstugorna anordnats som
banvaktsbostäder med tillbyggda expeditionsoch väntrum samt, där trafiken så påfordrat,
med godsbod. Vid Särna ansågs denna anord
ning ej lämplig, utan har därstädes en kombi
nerad banmästar- och banvaktsstuga enligt
arkitektkontorets ritning nr 6254 II med uthus
enligt ritning nr 3563 uppförts.
Kostnaderna för banbevakningspersonalens
bostäder beräknas hava uppgått till sammanlagt
257.791:45 kr.
I denna kostnad ingå de delar av kostnaderna
för husbyggnaderna å trafikplatserna, som faller
å dessa bostäder, halva kostnaden för tomtens
planerande och trädgårdsanläggning samt hela
kostnaden för den kombinerade banmästar- och
banvaktsstugan med uthus i Särna.
Huru kostnaderna fördela sig å de olika plat
serna angivas i tab. 11.
Kostnaderna för samtliga husbyggnader hava
uppgått till sammanlagt 561.048:38 kr. (tab. 12).

1)
2)
3)
4)

vattenledning
ej godsbod
ej godsbod och varmrum
centraluppvärmning

Huvudbyggnad		
Uthusbyggnad		
Kostnad för		
Ritning
Kostnad
Ritning
brunn
tomtens
Kostnad
planering
Byggnadens benämning och läge						
n:r
kr.
kr.
kr.
kr.
n:r
8351 I
25601:19
9505
1456:91
504:19
2536:08
Stationsstuga vid Lima
Stationsstuga vid Torgåsmon
8351 I
25680:32
9505
1591:81
1037:45
4506:76
Hållplatsstuga vid Hammargården
särskild
8482:59
–
–
–
2356:25
Stationsstuga vid Fiskarheden
8351 I
25718:91
9505
1239:19
1) 3781:32
2504:25
Hållplatsstuga vid Transtrand
särskild
7834:70
–
–-	
–
2147:63
Stationsstuga vid Bergsbacken
3729
21785:71
9505
1256:92
1) 1186:27
2896:13
Stationsstuga vid Sälen
8351 I
25268:53
9505
1292:54
926:85
3472:04
Stationsstuga vid Högstrand
8351 I
2) 24218:52
3563
2505:37
1) 1374:68
2976:19
Stationsstuga vid Horrmund
8351 I
27070:63
3563
2631:91
704:90
5271:97
Hållplatsstuga vid Sandnäs
särskild
9085:40
–
–
–
1220:07
Stationsstuga vid Sörsjön
8351 I
26020:02
3563
2980:32
397:94
4220:14
Stationsstuga vid Öjvallberget
3729
24143:95
3563
3971:63
299:57
3476:92
särskild
8272:45
–
–
–
957:96
Hållplatsstuga vid Bornåssjön
särskild
1297:50
–
–
–
231:13
Väntkur vid Öråvallen
Stationsstuga vid Byggevallen
3729
3) 21739:73
3563
3691:48
628:74
5525:38
särskild
1219:25
–
–
–
207:92
Väntkur vid Näcksjön
10859
4) 60146:30
5454
3681:07
1) 4343:95
13111:24
Stationshus vid Särna
Lokstall av tegel för 1 maskin
särskild
35000:00
–
–
–
–
Vattentorn med överliggningsrum, centraluppvärm-	
34884:18
särskild
–
–
–
–
ning, pumpmaskineri och invändiga ledningar
Intagsbrunn, fristående vattenkran och utvändiga
särskild
14759:19
–
–
–
–
ledningar
6254 II
25275:32
3563
2979:08
1450:91
3456:72
Kombinerad banmästar- och banvaktsstuga
Telefonkur vid lastspår till Fuluälven
särskild
554:21
–
–
–
–
            Summa kronor	-	
454058:60
–
29278:23
16636:77
61074:78
33162:03
554:21
561048:38

14759:19

34884:18

kr.
30098:37
32816:34
10838:84
33243:67
9982:33
27125:03
30959:96
31074:76
35679:41
10305:47
33618:42
31892:07
9230:41
1528:63
31585:33
1427:17
81282:56
35000:00

Totalkostnad

Tab. 12. Kostnadssammandrag för husbyggnader.
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Särna station. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

6. Bangårdar.
Trafikplatser hava anlagts vid Lima 4,4 km från
Limedsforsen, Torgåsmon 9,1 km, Hammargår
den 15,4 km, Fiskarheden 20,0 km, Transtrand
22,0 km, Bergsbacken 24,3 km, Sälen 30,0 km,
Högstrand 39,4 km, Horrmund 48,8 km, Sand
näs 53,4 km, Sörsjön 61,1 km, Öjvallberget 72,5
km, Bornåssjön 78,9 km, Öråvallen 83,4 km,
Byggevallen 86,1 km, Näcksjön 90,5 km och
Särna 96,1 km.
Längd å mötesspår.
Mötesspårs längd uppgår till minst 400 m.
Vattenstationer.
Vattenstationer hava anordnats vid Sälen, Horr
mund och Särna, av vilka den förstnämnda är
att betrakta som en reservstation.
Växel- och signalsäkerhetsanläggningar.
Alla trafikplatser med undantag för hållplatserna
och Särna station hava försetts med spårspärr
och kontrollås. Vid Särna har som infartssignal
uppsatts en envingad semafor, belägen strax
söder om landsvägen från Transtrand.
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Vidkommande nedan angivna kostnader för
de olika trafikplatserna torde böra särskilt påpe
kas, att i desamma icke upptagits – i olikhet
med vad som är fallet i redogörelser för statsba
nebyggnader – terrasserings- och sidospårskost
nader samt kostnaden för den del av resp. husbyggnader, som utgör bostadslägenhet för ban
bevakningspersonalen, vilka kostnader ingå i
de förut anförda för resp. terrasseringsarbeten,
överbyggnad och banbevakningsbostäder.
Lima, håll- och lastplats.
Trafiken är förlagd strax norr om Lima kyrka
och anordnad för Lima kyrkby samt väster och
norr därom belägna byar. Vid densamma hava
uppförts stationsstuga med sammanbyggd gods
bod samt avträdeshus. Kostnaden för trafikplat
sen har uppgått till 14.310:10 kr.
Torgåsmon, håll- last- och mötesplats.
Trafikplatsen är avsedd att betjäna byarna
Husum, Torgås, Risheden m.fl. och byar, belägna
på västra sidan av Dalälven. Vid densamma hava
uppförts stationsstuga med sammanbyggd gods
bod samt avträdeshus. Kostnaden för trafikplat
sens anordnande har uppgått till 16.463:29 kr.

Stationsstuga vid Lima. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
Stationsstuga vid Torgåsmon. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Hållplats vid Hammargården. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.

Hammargården, håll- och lastplats.
Trafikplatsen har anordnats för de närbelägna
gårdarna Gussjön och Högnäs och är även
avsedd för transporter av skogsprodukter från
öster och väster därom liggande skogstrakter.
Vid densamma har uppförts en mindre stations
stuga. Trafikplatsens anläggning har dragit en
kostnad av 4.341:11 kr.
Fiskarheden, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är avsedd att betjäna södra delen
av Transtrands socken. Vid densamma hava
uppförts stationsstuga med sammanbyggd gods
bod samt avträdeshus. Kostnaden för trafikplat
sen har uppgått till 14.984:32 kr.

Hållplatsstuga vid
Hammargården.
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Transtrand, hållplats.
Hållplatsen är avsedd att upptaga persontrafi
ken till och från Transtrands kyrkoby. Vid den
samma har uppförts en mindre stationsstuga.
Hållplatsens anläggning har kostat 11.125:99 kr.
Bergsbacken, håll- och lastplats.
Trafikplatsen har anordnats för norr om Trans
trands kyrkoby belägna gårdar öster och väster
om Dalälven samt för transport av skogsproduk
ter från det öster om densamma belägna skogs
området. Vid platsen hava uppförts stationsstuga
med sammanbyggd godsbod samt avträdeshus.
Kostnaden för trafikplatsen har uppgått till
11.844:04 kr.

Stationsstuga vid Fiskarheden. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Hållplats vid Transtrand.
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Hållplatsstuga vid Transtrand. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.
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Stationsstuga vid
Sälen. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Stationsstuga vid
Högstrand. Foto:
Samling Sveriges
Järnvägsmuseum.

Vattenstation vid
Horrmund. Foto:
Samling Sveriges
Järnvägsmuseum.
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Reservvattentag vid Sälen. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Sälen, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen, som är belägen omkring 1 km
söder om en befintlig bro över Dalälven, avser
att betjäna de öster och väster om älven belägna
byarna Öster och Väster Långstrand, Öster och
Väster Sälen, Röen m.fl. Vid trafikplatsen hava
uppförts stationsstuga med godsbod samt avträdeshus.
Omkring 800 m norr om trafikplatsen har
anordnats en reservvattenstation. Vattnet erhålles genom självtryck från den här fram
rinnande Örabäcken och ledes genom en 30
m lång, på bockar vilande plankränna fram
till en uppfällbar arm, som är placerad invid
banan. Kostnaden för trafikplatsen inklusive
vattentagningsanordningen har uppgått till
18.638:03 kr.
Högstrand, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är belägen vid Sälbo, där en
nybyggd hängbro över Dalälven finnes, och är
avsedd att upptaga trafiken från de öster och
väster om älven belägna byarna. Vid densamma
hava uppförts stationsstuga och uthus. Trafik
platsen har dragit en kostnad av 13.261:35 kr.

Horrmund, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är belägen vid södra ändan av
Horrmundsjön och avsedd att betjäna ortsin
tressena öster om Horrmundsjön och upptaga
trafiken från de efter Görälven belägna byarna.
Till trafikplatsen har ifrågasatts att en projek
terad bana från Älvdalen skulle ansluta. Vid
trafikplatsen hava uppförts stationsstuga med
sammanbyggd godsbod samt uthus.
Vattenstation har anordnats, bestående av
pumphus med intagsbrunn vid Hornvallen väs
ter om järnvägslinjen, betongcistern öster om
linjen och fristående vattenkran mellan spåren.
Från pumphuset pumpas vattnet genom en 250
m lång 5" tryckledning till vattenkastaren samt
vidare genom en 8" ledning till betongcisternen,
som rymmer 40 kbm. Pumpmaskineriet utgöres
av två pumpaggregat, av vilka det ena är avsett
som reserv, vardera bestående av en 6 hkr ben
sinmotor, märke Ruthardt, av tysk tillverkning
och en pump av Jönköpings mekaniska verk
stads tillverkning.
Kostnaden för trafikplatsen inklusive vat
tentagningsanordningarna har belöpt sig till
56.579:32 kr.
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Stationsstuga vid Öjvallberget. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Stationsstuga vid Sörsjön. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Hållplats vid Bornåssjön. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Sandnäs, håll- och lastplats.
Trafikplatsen, som är belägen vid en vik av
Horrmundsjön, har i huvudsak tillkommit för
transporten av skogsprodukter från skogstrak
terna omkring nämnda sjö. Vid densamma har
utförts en mindre stationsstuga. Trafikplatsens
anläggning har dragit en kostnad av 4.357:40 kr.
Sörsjön, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är avsedd att betjäna den omkring
3 km väster om densamma belägna byn Sörsjön
och den omkring 6 km österut liggande byn
Nornäs. Omkring 4 km norr om trafikplatsen
utgår ett omkring 1,3 km långt lastspår till en
invid Fuluälven belägen lastplats, avsedd för
transport av skogsprodukter från älven och
omkringliggande skogar. Vid Sörsjön hava upp
förts stationsstuga med sammanbyggd godsbod
samt uthus och vid utgångsväxeln för lastspå

ret en telefonkur. Kostnaden för trafikplatsen
inklusive lastplatsen vid Fuluälven har uppgått
till 15.959:56 kr.
Öjvallberget, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är belägen vid Öjsjöns nordvästra
ände invid gränsen mellan Transtrands och
Särna socknar och är avsedd att betjäna går
darna Kristineberg, Skärtjärn, Husvallsgölen
m.fl. Vid densamma hava uppförts stationsstuga
med sammanbyggd godsbod samt uthus. Trafik
platsen har kostat i anläggning 12.754:07 kr.
Bornåssjön, håll- och lastplats.
Trafikplatsen är belägen vid Bornåssjön och i
huvudsak avsedd för transporten av skogspro
dukter från kringliggande skogsområden. Vid
densamma har uppförts en mindre stations
stuga. Kostnaden har uppgått till 4.242:62 kr.
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Stationsstuga vid
Byggevallen. Foto:
Samling Sveriges
Järnvägsmuseum.
Hållplats vid Sörsjön. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.

Öråvallen, hållplats.
Hållplatsen är avsedd för de väster om den
samma belägna fäbodställena Strandvallen och
Öråvallen. Vid densamma har uppförts en vänt
kur. Kostnaden för hållplatsen har uppgått till
2.054:57 kr.
Byggevallen, håll-, last- och mötesplats.
Trafikplatsen är belägen vid södra änden av
Gasjön, där järnvägen korsar landsvägen mel
lan Transtrand och Särna, och har tillkommit
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huvudsakligen för tillgodoseende av militära
ändamål. Vid densamma hava uppförts sta
tionsstuga och uthus. Anläggningskostnaden
har utgjort 11.736:73 kr.
Näcksjön, hållplats.
Hållplatsen, som är belägen i närheten av lands
vägen mellan Älvdalen och Särna, är avsedd
att betjäna byn Sörberget. Vid densamma har
uppförts en väntkur. Kostnaden har uppgått till
2.105:92 kr.

Särna station. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Särna, station.
Stationen är belägen ungefär i byns mitt och är
avsedd att betjäna förutom Särna kyrkoby även
den omkring 3½ mil från densamma belägna Idre
socken. Vid stationen hava uppförts stationshus
med sammanbyggd godsbod samt avträdeshus.
Såsom järnvägens slutpunkt har stationen utrus
tats med lokstall för ett lok och en 15 m vänd
skiva samt med kolbås, kolbrygga och kolkran.
Med lokstallet har sammanbyggts ett vatten
torn, innehållande i källarvåningen maskin
rum för pumpmaskineriet och pannrum för
uppvärmningsanordningarna, i bottenvåningen
förrådsrum och dagrum för lokpersonalen, i
våningen en trappa upp överliggningsrum och
i översta våningen plåtcistern, rymmande 40
kbm. I maskinrummet är insatt en centrifugal
pump av Aktiebolaget Pumpindustris, Göte
borg, tillverkning med en kapacitet av 10 kbm

pr timme, direktkopplad till en 2 hkr kortsluten
trefasmotor av Luth & Roséns tillverkning. Som
reserv finnes en lika stor pump, direktkopplad till
en 2½ hkr bensinmotor av L. Larssons, Kristi
nehamn, tillverkning. Strax invid vattentornet
(se fig. 3) är förlagd en intagsbrunn, dit vattnet
genom självtryck ledes från Kvarnbäcken genom
en omkring 40 m lång 9" ledning av cementrör.
Från intagsbrunnen föres vattnet genom 3" sug
ledning till pumparna och därifrån genom 1½"
tryckledning till cisternen. Från denna ledes
vattnet genom 8" ledning till en fristående vat
tenkran, som är placerad invid lokstallspåret.
Från stationens västra ände har ett omkring
1½ km långt laststpår framdragits till Östra Dal
älven vid Skrikheden, där timmeruppfordring
och kolbryggor kunna anordnas.
Kostnaderna för stationsanläggningen hava
uppgått till 197.645:98 kr.

Lokstall vid Särna. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Kostnad för bangårdar.
Kostnaderna för bangårdsanläggningarna hava
uppgått till 412.404:40 kr. (tab. 13). Häri ingå
icke, som ovan nämnts, kostnaderna för ban
gårdarnas terrassering, sidospår och de delar av
husbyggnaderna, som inrymma banbevaknings
personalens bostäder. Tilläggas – för att erhålla
en jämförelse med motsvarande uppgift i redo
görelserna för statsbanebyggnader – dessa kost
nader, torde bangårdsanläggningarna i runt tal
hava dragit en kostnad av 1.000.000 kr.

7. Stängsel.
Banan är inhägnad å båda sidor å sträckorna Limedsforsen–km 51+100 och km 85+500–
Särna. I övrigt har stängsel uppsatts endast förbi
bangårdar och bebyggda platser. Stängslet består
av furustolpar på 3 m inbördes avstånd, sam
manbundna överst med en slana av gran och
därunder två galvaniserade järntrådar.
Gränsmärken hava icke uppsatts.
Kostnader.
Kostnaderna för stängslet hava uppgått till
108.536:95 kr.

8. Telefon och linjesignaler.
Bantelefon.
Utefter hela järnvägslinjen har framdragits dub
beltrådig bantelefonledning på av telegrafverket
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uppsatta stolpar, för vilkas anskaffning och
resning järnvägen bidragit med 4000 kr. Tele
fonledningen har förbundits med i alla stations
stugor och i den kombinerade banmästar- och
banvaktsstugan uppsatta telefonapparater.
Linjesignaler.
Linjesignaler, såsom lutningsvisare, kilometer
stolpar och kurvtavlor hava uppsatts.
Kostnader för telefon och linesignaler.
Kostnaderna för bantelefon hava uppgått till
14.822:33 kr. och för linjesignaler till 14.595:25
kr. eller tillsammans till 29.417:58 kr.

9. Trafikutrustning.
Någon rullande materiel har ej anskaffats ej
heller några utrustningseffekter.

f. Totala anläggningskostnaden.
Föreliggande redogörelse omfattar samtliga arbe
ten och dessas kostnader ävensom kostnaderna
för jordlösen och skadeersättningar intill den 31
oktober 1928, och uppgingo nämnda kostnader
vid denna tidpunkt till 7.473.700:40 kr. Efter
denna tidpunkt hava diverse arbeten utförts för
en kostnad av 293.648:38, vadan sålunda den
slutliga kostnaden för banans anläggning har
uppgått till 7.767.348:78 kr.
Kostnadernas fördelning å olika huvudlittera
framgår av tab. 14.

Tab. 13. Kostnadssammandrag för bangårdar.
Husbyggnader Signal- och Vattentag-	 Tomtens Vändskiva,
(förutom de till växelföreg-	 ningsan-	 iordning-	 kolbås med
vattentagningsan-	 lingar samt ordningar
ställande kolbrygga
ordningar höran-	 bangårds-		 och träd-	
och kol-	
Summa
de jämte person-	 belysning		 gårdsland
kran
kostnad
och godsplatt-					
form samt lastkaj)					
1)			3)		
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Lima, håll- och lastplats
Torgåsmon, håll-, last- och mötesplats
Hammargården, håll- och lastplats
Fiskarheden, håll-, last- och mötesplats
Transtrand, hållplats
Bergsbacken, håll- och lastplats
Sälen, håll-, last- och mötesplats
Högstrand, håll-, last- och mötesplats
Horrmund, håll- last- och mötesplats
Sandnäs, håll- och lastplats
Sörsjön, håll-, last- och mötesplats 3)
Öjvallberget, håll-, last- och mötesplats
Bornåssjön, håll- och lastplats
Öråvallen, hållplats
Byggevallen, håll-, last- och mötesplats
Näcksjön, hållplats
Särna, station
Summa kronor

12087:01
955:05	-	
13389:84
820:07	-	
3000:00
162:99	-	
12527:61
1204:59	-	
8978:56	-	-	
9446:10
949:88	-	
13109:60
945:45
2846:96
10839:60
933:66	-	
11769:95
891:52 41281:87
3000:00
747:37	-	
12535:40
1314:09	-	
9911:17
1104:44	-	
3000:00
763:64	-	
1823:44	-	-	
7924:81
1049:23	-	
1898:00	-	-	
106758:54
4463:99 48643:37
241999:43
16305:97 92772:20

1268:04	-	 14310:10
2253:38	-	 16463:29
1178:12	-	
4341:11
1252:12	-	 14984:32
2147:63	-	 11125:99
1448:06	-	 11844:04
1736:02	-	 18638:03
1488:09	-	 13261:35
2635:98	-	 56579:32
610:03	-	
4357:40
2110:07	-	 15959:56
1748:36	-	 12754:07
478:98	-	
4242:62
231:13	-	
2054:57
2762:69	-	 11736:73
207:92	-	
2105:92
13111:24 24668:94 197645:98
36657:96 24668:84 412404:40

1) Kostnaden för de delar av resp. husbyggnader, som inrymma bostäder för bevakningspersonal, har förts till litt. I.
Banbevakningsbostäder.
2) Å de trafikplatser, där bostad för banbevakningspersonal anordnats, har halva kostnaden för tomtens
iordningställande och trädgårdsland förts på litt I. Banbevakningsbostäder.
3) Häri ingår kostnad för telefonkur och växelförregling för lastspåret till Fuluälven.

Tab. 14. Kostnadssammandrag för huvudlittera.
Huvudspårets längd 98140 meter.
Huvud-			
littera		
Kostnad
		
kr.
B
Terrasseringsarbeten å huvudspåroch bangårdar
C
Vattenbyggnader
D
Vägkorsningar och vägomläggningar
E
Överbyggnad för huvudspår, sidospåroch växlar
F
Stationer, håll- och lastplatser
G
Telefon och linjesignaler
H
Stängsel
I
Banbevakningsbostäder
L
Administration
M
Förberedande linjeundersökningar 1)
N
Arbetsstyrkans anskaffning och vård
O
Materialvägar
		
A
Jordlösen och skadeersättningar
Kostnad intill den 31/10 1928
Diverse kostnader, tillkomna efterden 31/10 1928
Summa kronor

2086368:23
870282:63
216276:18
1895190:03
412404:40
29417:58
108536:95
257791:45
1018805:42
85415:05
305218:97
7639:95
7293346:84
180353:56
7473700:40
293648:38
7767348:78

Utgörande
pr km bana
kr.

Procent
av hela
kostnaden.

21216:39
8867:77
2203:75
19311:08
4202:20
299:75
1105:94
2626:78
10381:14
870:34
3110:03
77:84
74273:01

28,6
11,9
2,9
26,0
5,7
0,4
1,5
3,5
14,0
1,2
4,2
0,1
100,0

1) Häri ingå även undersökningskostnader för en projekterad järnväg Älvdalen–Horrmund.
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Malmö station år 1864. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

SJ lok nr 57 Munin. Ett okopplat snälltågslok tillverkat av Beyer, Peacock & Co
i Manchester år 1864. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1864?
• Vid Statens Järnvägar öppnades den återstå
ende delen Alvesta–Jönköping av III distriktet
som nu innefattade hela sträckan Malmö–Falkö
ping Ranten. Stationer på den nya sträckan var
Moheda, Lamhult, Stockaryd, Sävsjö, Sandsjö,
Nässjö, Forserum och Tenhult.
• SJ hade då fyllt de krav som Nils Ericson
hade accepterat när han blev den förste chefen,
alltså att förbinda Stockholm, Göteborg och
Malmö.
• När stambanorna nu knöts ihop valde man att
ha en enda nummerserie för loken, i stället för
tidigare separat för Västra stambanan och Södra
stambanan. Numren för Södra stambanans lok
ökades med 40. Även Statens järnvägsbyggnader
överlät fyra lok till nummerserien, men valde
redan 1866 att återigen ha en egen serie.
• SJ fortsatte att köpa lok från den engelska
loktillverkaren Beyer, Peacock & Co, men hade
redan 1861 också köpt sina första svenska lok
från Nyköpings Mekaniska verkstad och 1863
från Motala verkstad. De byggde av samma typ
som B, P & Co och var inbjudna att studera de
redan levererade loken från England. Motala
verkstad hade varit inriktade på båtar och
maskiner för Göta kanal, men hade redan 1822
i sin bolagsordning nämnt ånglok som en kom
mande marknad. Nyköpings Mekaniska ingick
i den brukskoncern som sedan 1862 tillsam
mans med Garpenberg, Horndal och Högbo
bruk satsade på att bygga ett stålverk i Sandvi
ken som med Bessemermetoden skulle tillverka
stål av speciellt hög kvalitet för järnvägens hjul.
Man planerade också att bygga ett helt järn
verk i Nyköping, men det blev ett alltför tungt
arbete för dess tekniska ledning. SJ uteslöt 1864
på grund av förseningar Nyköping från vidare
beställningar. Motala verkstad kom däremot att
tillverka ånglok ända till 1950.
• Antalet okopplade snälltågslok vid SJ, senare
littera A, ökade under året från 8 till 16 med
tanke på den nu genomgående trafiken på Södra
stambanan. Antalet fyrkopplade lok, senare
huvudsakligen littera B, för blandade tåg och
godståg ökade från 45 till 47.

• Tidigare hade lokens hjulringar varit smidda
med en svetsad skarv, vilket hade inneburit en
så stor sprickrisk att man försökt hålla dem kvar
med många bultar ingängade från fälgen, men
sedan nytt bättre stål blivit tillgängligt kunde
man nu pressa fast ringarna mot en konisk fälg.
Ringar av tidigare typ kostade 135 rdr/st och
levererades från Motala, men nu köptes 19 ringar
för 250 rdr/st från det nya Bessemerverket i Sand
viken och 65 ringar av gjutstål, troligen Bessemer,
för 300 rdr/st från Krupp. Från Kirkstall i Eng
land köptes 140 ringar av äldre typ för vagnar för
80 rdr/st.
• SJ hade sex statsvagnar, varav tre täckta och
två öppna med förstaklassinredning samt en
öppen musikvagn.
• Personvagnar hade ökat, första klass (A) fort
farande 21, andra klass (B) ökat från 50 till 53,
kombinerade (AB) från 7 till 14, och tredje klass
(C) från 80 till 93. Fångvagnar (E) fortfarande 5,
postvagnar (D) 7.
• SJ fortsatte att köpa fler godsvagnar för den
ökande trafiken, och införde 1864 en gemen
sam nummerserie för distrikten som tidigare
haft egna nummer och olika färger. Under 1864
ökade antalet täckta vagnar (G) från 92 till 118,
spannmålsvagnar (I) från 340 till 415, öppna
boskapsvagnar (L) från 80 till 106, virkesvag
nar med svängel (K) från 101 till 107 och utan
svängel även kallade plankvagnar (N) från 0 till
35. Hästvagnar (H) var fortfarande 6.
• Av de nya vagnarna hade Kockums levererat 4
C, 40 I, 4 G och 4 K. Göteborgs mekaniska hade
levererat 15 N och 25 I, Lauenstein i Tyskland
25 N. Vid fängelset på Långholmen hade byggts
en öppen vagn I.
• En verkstad för underhåll och reparation av
vagnar blev färdig vid Liljeholmens station i
Stockholm, och en liknande var under byggnad
i Göteborg.
• Flertalet godsvagnar hade hittills haft under
reden helt av trä, men nylevererade vagnar bör
jade vara försedda med långbalkar av järn.
• Nya vattentorn byggdes i Stenstorp och Fin
nerödja.
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Konstnärens bild av Köping–Hults järnväg på 1860-talet. Bron över Dylta å med
ett passerande tåg. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

• Telegraflinjerna längs SJ visade sig fungera
bra, och man köpte nu transportabla telegraf
apparater som kunde medföras på tågen så att
personalen kunde rapportera om man genom
något missöde tvingats stanna ute på linjen.
• Två eldsvådor hade ägt rum, restaurangen i
Hallsberg och lokstallet i Alingsås.
• Tre privatpersoner omkom sedan de i mörkret
gått på spåret. En stationskarl hade klämt sönder
handen mellan buffertar och avled senare.
• Bron över Säveån vid Tokebacka strax norr
om Alingsås var av trä och i dåligt skick, men
då banvall och brofästen var byggda för dubbel
spår kunde man lägga in en ny järnbro med tre
spann byggd av Motala Verkstad parallellt med
träspannen.
• Köping–Hults järnväg som ägdes av engel
ska finansiärer hade fortfarande ekonomiska
problem. Delen Örebro–Arboga var färdig,
Arboga–Köping var under arbete men hade
avförts som ett eget bolag. KHJ skötte trafiken
på Nora–Ervalla järnväg som hade lokala ägare.
KHJ hade under 1863 också delvis skött trafiken
på SJ från Örebro till Hallsberg, men förlorade
den under 1864 utom viss trafik till industri i
södra Örebro. KHJ hade redan 1862 till SJ över
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låtit ett lok från Fairbairn som var så mycket
tyngre än vad som angivits i offerten att det inte
fick gå på KHJ broar och räls, och sedan blev SJ
20 Engelbrecht efter ombyggnad från tanklok
till tenderlok.
• Gefle–Dala järnväg trafikerades från Gävle
till Falun och köpte under 1864 ytterligare
två godstågslok nr 11–12 från B, P & Co. Den
största trafiken var trävirke från de många såg
verken vid stranden av Runn mellan Falun och
Hosjö. Godsvagnar byggdes på egen verkstad i
Gävle och var av engelska typer med fällbroms
med hävstänger som vid färd österut fälldes av
personal vid Granstanda och hakades upp vid
Storvik, vid färd västerut vid Ryggen respektive
Hosjö. Flertalet tåg var godståg till Gävle hamn
från Korsnäs station, som därför fick det stora
lokstallet.
• Två normalspåriga industribanor fanns.
Marma–Sandarne tillhörde ett engelskägt såg
verk som ville utnyttja egen hamn i stället för
Söderhamns stads. Åmmebergs järnväg trans
porterade zinkmalm till båtar på Vättern och
tillhörde ett belgiskt gruvbolag som inte ansåg
sig behöva följa SJ:s standard i fråga om buffer
tar och koppel.

• Tre normalspåriga banor i södra Sverige var
under byggnad för att förbinda södra stamba
nan med städer som enligt Nils Ericson själva
borde bekosta anslutningen, hamnstäderna
Landskrona, Hälsingborg och Kristianstad och
residensstaden Växjö.
• Vid Söderhamn och Hudiksvall fanns ”mel
lanspåriga” banor som på initiativ av Claes
Adelsköld byggts med spårvidd 48 inch = 1217
mm som skulle bli billigare men ändå om så
längre fram önskades kunde byggas om till nor
malspår. Liknande banor fanns från Herrljunga
till Borås, öppnad 1863, och från Herrljunga till
Uddevalla som var under byggnad.
• En smalspårig bana var under byggnad från
Köping till en lång rad järnbruk längs Hedström
men från Kolsva till Riddarhyttan. Den råkade
få en för hela världen unik spårvidd 1093 mm.
Orsaken var att vid denna tid hade Sverige inte
metersystemet utan ett eget tum-system som inte
stämde med det engelska inch-systemet. Konsul
ten Clas Adelsköld som levererade ritningar och
anvisningar för bygget använde personligen det
engelska systemet på sina ritningar, men när han
hörde att man skulle beställa lok från Munktells
verkstad i Eskilstuna ritade han ”för säkerhets

skull” in mått även i svenska tum, men utan att
tydligt förklara det. Banan var avsedd att byggas
med spårvidd 42 inch, men på Munktells ritning
stod också 43 tum. Munktells var tveksamma
och kontaktade järnvägsbolagets direktör som
gick ned till det nyss påbörjade spårbygget och
sedan rapporterade att man byggde med 43 inch
spårvidd, så det blev vad loken fick. Tyvärr var
här ett missförstånd, då direktören inte visste att
spårvidd mättes vid rälsens insida utan trodde
att man menade vid rälsens mitt. När det första
loket KÖPING levererades 1864 upptäckte man
skillnaden liksom på vissa vagnar, men eftersom
direktören var ansvarig och det var billigare att
justera spåren på de några hundra meter man
hunnit bygga än att ändra tre lok vid Munktells,
så byggdes banan med spårvidd 43 inch = 1093
mm.
• Så en liten komplettering till vad som hände
1863: Den 1860 öppnade stationen nära bro
fästet hette tidigare Södertelje, men när sido
banan in till staden öppnades 1863 kallades
den gamla stationen Södertelje Övre, och den
nya blev Södertelje Nedre. Ett nytt namnbyte
skedde 1886 då Södertelje Övre blev Saltskog,
och Södertelje Nedre blev Södertelje.

Lok nr 3 P.C.Rettig på Söderhamns järnväg med spårvidd 1217 mm.
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Henrik Reuterdahl

Spåret till Huskvarnaverken

Slutet av smalspårsepoken. Huskvarna Vapenfabrik i augusti 1935. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Detta är historien om ett industrispår som en
gång betydde mycket för Huskvarna. Berät
telsen börjar med ”Trådrullatåget” som var
smeknamnet på järnvägen och tåget mellan
Jönköping och Vireda. Bolaget som drev den
järnvägen hette Jönköping–Gripenbergs järn
väg ( JGJ), men banan nådde av ekonomiska
skäl aldrig fram till Gripenberg som det var
tänkt. JGJ hade en station vid Rosendala och
denna låg vid Drottninggatan/Mjölkafållan.
Härifrån hade JGJ en banstump ned till Hus
kvarna dåvarande station, som låg i norra
änden på fabriksområdet med ett omfattande
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spårsystem inne på området. Mycket av banans
frakter kom att vara till och från fabriken via
omlastningsplasten Jönköping Strand, och
detta kom också delvis att bli banans fall. Hus
qvarna AB tyckte att godstransporterna var en
besvärande faktor och man bidrog starkt till en
nedläggning av JGJ 1935, för att få SJ att bygga
ett normalspår från Jönköping till Huskvarna.
Historiken om JGJ finns utförligt beskriven i
två utgivna böcker, men mycket lite finns skri
vet om normalspåret som tog över. Detta är ett
försök till en mindre sammanfattning om nor
malspårsåren 1936–1986.

Efter JGJ:s nedläggning 1935 fortsatte gods
trafiken för Husqvarna AB:s räkning en bit in
på 1936, och i maj 1936 stod sedan normalspå
ret klart. Normalspåret använde JGJ:s banvall
från km 1 (se karta) och ända fram till fabriken,
men man anslöt det nya spåret via en ny växel
i Nässjöbanan, mittför Ekhagen. Banan blev ca
5 km lång men kom aldrig att per definition bli
en ”riktig” järnväg utan den var alltid klassat
som ett industrispår som löd under Jönköping
Central. Det innebar att Huskvarna Norra (som
av SJ förkortades Hkx) och Huskvarnaverken
(Hkv) aldrig var stationer på SJ utan rent admi
nistrativt hanterades som taxepunkter. Vem
som ägde spåret har varit svårt att få fram. Men
min slutsats är att Husqvarna AB ägde all ban
vall och mark där gamla JGJ gått (från km 1 på
kartan till Husqvarna) medan SJ ägde banval
len och marken den första kilometern. SJ ägde
sedan banöverbyggnaden, det vill säga själva
spåret, hela vägen fram till fabriksgrinden i Hus
qvarna. I samband med nedläggningen såldes
Husqvarna AB:s bangårdsmark (ca 48 000 kvm)
till Jönköpings kommun.
Trafiken bestod av uteslutande godstrafik.
Dels till kunder med egna industrispår, varav
Husqvarna AB var den klart största och viktigaste, men dels också med styckegods och vagns

laster till Huskvarna Norra, som kunde nyttjas
av allmänhet och lokala företag. Trafiken var
ofta omfattande med upp till tre vändor per dag
till Huskvarna. Särskilt omfattande kom den
att bli när mässorna på Elmia kom att bli stora.
Trafiken sköttes alltid av förare och växlare från
Jönköping.
Efter att Husqvarna AB byggde sitt lager på
Torsvik samt ett nytt spår dit, så minskade tra
fiken successivt.
Styckegodshanteringen nedmonterades under
1970-talet för att till slut upphöra kring 1980.
Detta tillsammans med den år 1972 nya gods
terminalen på Solåsen gjorde att underlaget för
transporter till Huskvarna Norra minskade kraf
tigt efterhand och Huskvarna Norra avbeman
nades på 1970-talet.
I en artikel i Jönköpingsposten 1986 kan
man läsa att spåret då var i så dåligt skick att
det skulle kosta nära 4 miljoner kronor att rusta
upp. Järnvägstransporterna till fabriken hade
då i princip upphört och den 1 september 1986
var det formellt slutkört. På slutet var det gasol
transporter uppför Järnbacken och utlastning
av varor i utländska, täckta vagnar som gick iväg.
Trafiken från GTE Sylvania fortsatte ett kort tag
innan dessa också ställdes in på grund av spårets
skick. Hela banan revs kring 1990.

Spåret vid Sanna tegelbruk på 1940-talet. Foto: Evert Andersson.
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På denna ritning från 1936 ser man det nya industrispåret när det var färdigt. Gamla JGJ framgår genom
streckade linjer:
• Vid km 1 låg Österängens gård. Det är här JGJ anslöt
från Jönköping Östra. Korsningen med ”Autostradan”
är ungefär den plats idag där Kinnarps arena nu ligger.
• Km 2 ligger vid Sanna gård.

Erland
Erland Petterson bor i Jönköping och har hela
sitt yrkesverksamma liv varit lokförare. När jag
var tågintresserad grabb var Erland snäll och
lät mig få åka med i tågen mellan Tenhult och
Jönköping, vilket hjälpte till att väcka ett stort
tågintresse.
Erland och hans kompis Arne Carlsson, som
av alla kallades Svarte-Kalle, började samtidigt
på SJ lokstation i Falköping i april 1947. De fick
då tjänst som maskinbiträden, och det innebar
att man åkte med som hjälpreda på lok i både
växling och på tåg tillsammans med en lok
förare.
I Jönköping fanns ett maskinbiträde som
hette Lindgren som skötte växlingen med ång
lok på Huskvarna. Växlingen hade ökat och
snart fick Erland och Arne tjänst i hemstaden
som maskinbiträden på denna växling. De hade
ingen formell eldarutbildning med fick ändå
elda och även köra växelloket som gick till Hus
kvarna eftersom det inte ansågs lika viktigt med
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• Strax innan korsningen med Huskvarnaån låg det
nya Huskvarna Norra som byggdes kring 1968.
• Efter korsningen med Grännavägen låg Rosendala
station/Huskvarna norra innan 1967–1968.
• Innan infarten till Huskvarnaverken ser man sicksackspåret till Järnbacken.

kompetensen när man inte skulle ut på linjen
och åka. 1952 gick Erland lokeldarkursen på
lokstationen i Jönköpings hamn och blev 1959
befordrad till förare. Erland blev den siste föra
ren som SJ hade kvar i Jönköping och han gick i
pension den 7 juli 1988. Flera samtal med Erland
ligger till grund för uppgifter till denna artikel.
Tack Erland för all tåginspiration och underlag!
Erland Petterson. Foto: Kerstin Ericsson.

Historien om normalspåret till Huskvarna bör
jar vid en plats ungefär mitt för Kristinekyrkan.
Man kan fortfarande se var denna plats fanns,
eftersom det är en extra bred banvall här mellan
vätterstranden och Norra Strandgatan.
På denna plats låg omlastningen mellan JGJ
och SJ och platsen benämndes på järnvägen
som ”Jönköpings Strand”. Allt gods som kom
på järnväg till och från Huskvarnaverken omlas

tades för hand vid denna plats mellan smal
spårsvagnar och normalspårsvagnar, vilket var
ett omfattande arbete och en av anledningarna
till att JGJ lades ned och sträckan till Huskvarna
blev normalspårig.
Banan till vänster är normalspåret från Jön
köping C (från vänster) och mot Nässjö. Kristi
nekyrkan ligger till höger utanför bild.
Foto: Nässjö Järnvägsmuseum.
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Från 1936 till 1955 sköttes växlingen uteslu
tande av ånglok. Oftast var det lok av typen N
som var ett klassikt växellok. N 1438 och N 1447
var länge de lok som användes i trafiken. Ång
lok förekom även senare när dieselloken var på
service eller inte räckte till ända fram till 1966.
Björn Malmer tog en serie bilder den 16 juli
1965 på E-loket 1045 på Jönköping Central när
det ska backa ut växlingssättet till Huskvarna.
Förare var Arne som enligt sin annotationsbok
började sin arbetsdag 06.20 och var klar 20.55.
Loket gick alltid i den västra änden av väx
lingssättet, medan personvagnen gick i den
östra. Man knuffade alltså vagnarna framför sig
till Huskvarna och drog dem hem, och max
antalet på detta sätt var 15 vagnar.
Vatten och bränsle hade man med sig för sitt
växlingspass, och Erland minns att det fanns ett
vedförråd i Rosendala 1947, men att detta aldrig
nyttjades.
Ångloken som gick i denna växlingen till
hörde lokstallet vid Talavid som tillhörde SJ:s
5:e maskinsektion i organisationen, medan
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loken som gick på Vaggerydsbanan sköttes om
av lokstallet vid Jönköpings hamn (där högskolan
nu ligger) som tillhörde 25:e maskinsektionen.
Eftersom lokstationerna sköttes av två olika
maskinsektioner inom SJ så var det rätt vatten
täta skott mellan personal/lok och organisation
ända tills lokstationen på hamnen lades ned
1958 och all loktjänst samlades vid Talavid.

Jönköping C i början av 1970talet. X5 med tåg mellan Göteborg och Norrköping. Huskvarnaväxlingen på spåret
intill. Foto: Bengt Rosén.

Här kommer T23 122 tillbaka efter att ha väx
lat i Huskvarna. Valvet, som tunneln här k allas,
byggdes för att JGJ skulle kunna passera på sin
väg från Jönköping Östra till Vireda. När smal
spåret försvann där kom SJ att köra över valvet
till Huskvarna istället. Observera polisbilen av
typen Plymouth Valiant. Bilden är tagen på
1970-talet av Sten-Åke Bergholm.
Enligt en turlista som gällde från 12 maj 1968
till 31 maj 1969 gick det en förmiddagstur på
Huskvarna, där föraren på tur 4 M–F började

06.25 för att köra till Huskvarna och vara åter
för rast 11.40 och sedan åka en sväng på Väster
brunn 13.34–17.30.
Samma dagar fanns det också en tur som
hette 10 i turlistan och som började 05.40 med
att köra ellok till Nässjö en runda, för att ha
rast 09.27–13.10 och sedan köra Huskvarnaväxlingen till 17.50.
När det var mycket gods, särskilt vid Elmia
mässor kunde det bli extraturer, eller extra väx
lingssätt ihopsatta.
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Spåret började vid Ekhagen, och växeln låg
under bron som leder mot brandstationen/
Rosenlundsskolan idag. Till höger ligger idag
Eko-hallen och banan till Nässjö kröker av på
samma håll. T23 118 har just lämnat Nässjö
banan och är på väg mot Huskvarna.
Spåret underhölls på 1960-talet av två gubbar
som Erland minns hette Oskar Fredriksson och
Gustaf. De hade en rastkoja i närheten av där
växlingsättet på bilden befinner sig.
Foto: Bengt Rosén 26 juli 1973.

Spåret slingrar sig förbi Sanna gård i maj 1968.
Foto: Rolf Johansson.
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Efter avgreningen från Nässjöbanan fanns ett
antal industrispår som tillsammans kallades
”Jönköpings Industrispår IV”.
Spåren gick till Stathmos-Lindell AB:s våg
fabrik som hade vagnslaster, Trollhätte Kraft
verk/Vattenfalls ställverk hade enstaka utbyte av
transformatorer någon gång per år, KF (senare
GTE Sylvania) som Erland minns alltid hade
mycket vagnar, samt Jönköpings snickerifabrik/
Werners byggnadsvaror.
På bilden växlas det vid KF den 26 juli 1973.
Man hade alltid med sig tre gubbar som skötte
växling och som vaktade vägar. KF-växlingen
sköttes ofta på förmiddagarna, och enligt Erland
Petterson som ofta körde dessa, så passade man
då på att ta rast och gå och äta på KF:s personal
restaurang.
Vid Elmia fanns en lastkaj med mycket last
ning kring mässor, men kajen låg vid spåret till
Huskvarna, så man kunde inte lämna några
vagnar här och samtidigt komma förbi. Den
sista gången denna användes var vid mässan
Elmia Passenger i augusti 1986 då både Pågatåg,
personvagnar och elloket Rc5 1377 visades vid
Elmia.
Foto: Bengt Rosén 26 juli 1973.

Järnvägen går utmed Burgatan genom Vättersnäs.
Foto: Sten-Åke Bergholm, cirka 1990.
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I samband med motorvägsbygget så låg bangår
den och godslastningen vid Huskvarna Norra i
vägen och en ny bangård för denna hantering
byggdes ca 500 m västerut år 1968. Här byggdes
ett nytt godsmagasin för styckegodshanteringen
och det fick även en stationsnamnskylt ”Hus
kvarna norra”.
Foto: Bengt Rosén den 31 juli 1973.
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Här kommer växlingen backandes upp utmed
Järnvägsgatan i Huskvarna. Den gamla person
vagnen typ BF4 med träkorg hade tagits ur trafik
för att användas för den personal som åkte med
växlingen. Vagnen hade kvar sin inredning med
träbänkar, resgodsutrymme och kamin, men
hade kompletterats med gasbelysning (man ser
lampan under taket, till vänster ovanför man
nens huvud), så man såg i mörker samt blev
sedd av vägtrafikanter när man kom. Vagnen
fick även ett handtag till vänster och mannens

Vid platsen för Rosendala station byggde man
redan vid breddningen ett stickspår för lastning
av det gods som skulle till eller från Huskvarna.
Rosendala stationshus blev då godsexpedition
med namnet Huskvarna Norra. Huset lär ha
rivits 1967. Namnet norra kom sig av att SJ:s
dåvarande hållplats vid Nässjöbanan hette Hus
kvarna Södra. När man byggde dagens station
på 1944 togs hållplatsen bort, och stationen fick
namnet Huskvarna.
Foto: John Axel Norén.

högerhand, där personalen kunde bromsa eller
nödbromsa om behov uppstod. Sedan fanns
det även en tyfon uppe på taket. Denna drevs
av luft från växlingsättets bromssystem och
kunde också manövreras av växlingspersona
len. Vagnen fungerade även som rastkoja. Vid
uppehållen i Huskvarna åt växlingspersonalen
sin matsäck i vagnen, medan lokpersonalen åt
på loket under ånglokstiden, men även de åt i
vagn
en när dieselloken (och kanske även dureformen…) kom.
Det var unikt i järnvägs-Sverige att använda
gamla personvagnar på detta sättet och Jönkö
ping hade tre vagnar (f.d. BF2b 1800 samt BF4
1706 och 2019) för detta ändamål som användes
i växlingen på Huskvarna, Västerbrunn (mellan
Rocksjön och Munksjön) och oljeberget (Gräs
hagen). Innan vagnar av typ BF2b/BF4 som
denna kom hade man en enkel resgodsfinka, typ
F1 eller liknande, på samma sätt. Under andra
halvan av 1970-talet ersattes de av en modernare
vagnstyp, FV1, som anpassades för ändamålet.
Foto: Sten-Åke Bergholm.
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Vid korsningen med Floragatan gav växlingsper
sonalen handsignal ”klart” till föraren på loket
som därefter kunde fortsätta över vägen. Radio
användes inte.
Foto: Sten-Åke Bergholm.

T23 118 vid Rosenlund. Foto: Bengt Rosén.
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Och så åker vi vidare. De första dieselloken
som användes i denna växling var T2 (senare
T21) och kom 1955. Man hade första året med
ett biträde som åkte med i hytten för att hjälpa
föraren med sikten och vid vägar, men från 1956
ersattes biträdet med en elektrisk ringklocka(!).
Ringklockans uppgift var att aktiveras vid väg
korsningar för att varna vägtrafikanter. T2/T21
fanns kvar tills T23 kom till Jönköping.
Loket på bilden är av typ T23 och dessa har
en egen historia. De byggdes som gröna smal
spårslok i Tyskland på 1950-talet och skulle
användas i tunga person- och godståg på de
stora smalspårsnät som SJ hade kvar. Bland
annat i Småland och Västergötland. Dessa
banor lades dock ned i rask takt eller fick räls
bussar och man stod därför med flera ganska
nya lok över. Dessa byggdes då om till nor

malspår kring 1965–1966 och fick färgen brun
med gula ränder. Jönköping fick lok som helt
nyombyggda och man hade man fem lok sam
tidigt för växling och godstrafik. När de togs
ur trafik i slutet av 1977–1978 kom T21 åter till
trafiken i Jönköping. I samband med att lok
stallet vid Talavid stängdes 1982 så ersattes T21
av lokomotorer typ Z65 och därmed var det
slut med lokförare som körde växlingen. Istäl
let utbildades växlingspersonalen på att köra
lokomotorerna. Z65 var inte populärt till Hus
kvarna eftersom de var svaga jämfört med T21
och T23, men samtidigt hade trafiken minskat
kraftigt.
Man ser ringklockan på lokets B-ände. Den
var flyttbar mellan olika lok, eftersom loket byt
tes var femte dag och gick på verkstad för service.
Foto: Sten-Åke Bergholm.
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T23 118 växlar vid KF:s lager på Rosenlund. Foto: Bengt Rosén.

Bilden är tagen vid den gata som idag kallas
Norra Porten. Gatan till höger heter Järnvägs
gränd och viker ned mot Rosenborgsgatan. Fotot
är taget den 16 februari 1973 precis vid grinden
till Husqvarna AB. Spåret i gatan till vänster
gick upp till gjuteriet och backen upp kallades
för ”Järnbacken” av järnvägsfolket. Här uppe
lastade man av koks, tackjärn och kalk. Från
börjades lastades tackjärnet av för hand, men
senare med magnetkran. Detta spår fanns redan
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på smalspårstiden och var då ett sick-sackspår (se
kartan). Det betyder att man inte kunde åka upp
på spåret direkt från Jönköping utan fick sicksacka sig in på det. Detta gjorde man ibland när
ett brant spår hade snålt om utrymme. Även på
normalspårstiden var det sick-sack några år, men
byggdes senare om till direkt infart. På grund av
spårets skarpa lutning tog man aldrig mer än tre
vagnar åt gången på detta spår.
Foto: Bengt Rosén.

Om man tittar in genom grinden ser man ban
gården inne på fabriksområdet. T23-dieselloket
står rakt fram och personvagnen till höger. Hus
qvarna AB hade även egna växellok i form av
lokomotorer som fanns här, men ingen av dessa
syns på bilden. Personalen ville vara färdig
växlade innan Husqvarnas lunch, för då blev
det stillestånd på hela fabriken, berättar Erland.
Foto: Bengt Rosén.

Källförteckning
Samtal med Erland Petterson, f.d. lokförare i
Jönköping samt annan f.d. järnvägspersonal
i Jönköping.
Anteckningar, kartor och skisser från Henrik
Reuterdahls arkiv.
Artikel i tidningen TÅG 6/1971 av Per Ljungberg och Mats Freding.
Tidningsurklipp från Jönköpings-Posten 1986.
Boken Gripenbergsbanan av Olof Thulin.
Boken Jönköping–Gripenbergs Järnväg av Lennart
Welander
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Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1964?
Det svenska järnvägsnätet omfattade 1964 13 894
km. SJ ägde 11 848 km normalspår och 1 144
km smalspår. De enskilda järnvägarna omfat
tade 658 km normalspår och 244 km smalspår.
Jämfört med 1963 så hade framförallt smalspåret
minskat med mer än 230 km.

En helt ny sträcka öppnades den 1 oktober
1964. Den 40 km långa banan Råtsi–Svappa
vara. Banan öppnades endast för godstrafik dvs.
malm från den nya gruvan i Svappavara. Banan
fick högtidlig invigning med generaldirektör Eric
Upmark.
Det nya spåret i Norrköping till Pampus
hamnen som påbörjades 1963 färdigställdes 1964.

Nya banor

Upprustning

Den 31 maj 1964 öppnades trafiken på två nya
sträckorna i Värmland. Sträckan Nykroppa–
Hornkullen (1 km) och Filipstad–Persberg (9
km) var nybyggen. Den senare delvis byggd på
Nordmark–Klarälvens gamla banvall. Tågen
drogs nu Kristinehamn–Nykroppa–Hornkul
len–Daglösen–Filipstad–Persberg–Lesjöfors.
Genom de tio nya kilometerna kunde man lägga
ner 25 km bana.

Ännu en breddning av smalspår färdigställdes
då sträckan Åtvidaberg–Västervik öppnades som
normalspårig i tre omgångar under året. Sträckan
var en del av f.d. Norsholm–Västervik–Hults
freds järnväg. Sträckan Norsholm–Åtvidaberg
nedlades, mellan Jenny och Västervik blev det
treskensspår och mellan Jenny och Hultsfred för
blev banan smalspårig. Den 1 december invigde
generaldirektör Upmark den breddade banan.

Statistik

Anläggningsarbete vid byggandet av den nya banan mellan Filipstad och Persberg. Bortom
Hemtjärnen skymtar Finnshyttans station med malmvagnar tillhöriga Nordmark-Klarälvens
järnvägar. Foto: SJ Reklamavdelning, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Personal- och ställverksbyggnaden i Svappavara. Färdigställd 1964.
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Sedan 1930-talet hade man oavbrutet arbetat
med elektrifiering av det svenska järnvägsnä
tet. Nu ansågs alla viktiga banor elektrifierade
så någon elektrifiering genomfördes inte 1964.
Trots detta ökade det elektrifierade nätet genom
tillkomsten av Svappavarabanan som hade eldrift från start.
Järnvägens förbrukning av el för tågdrift
minskade något jämfört med 1963.
Dubbelspårsbyggena fortsatte och under året
kunde sträckorna Jakobsberg–Kallhäll (5 km),
Bollnäs–Granbo (10 km) och Åby–Simonstorp
(16 km) öppnas för dubbelspårsdrift. Genom
öppnandet av den sistnämnda fanns nu dub
belspår hela vägen Stockholm–Malmö. Denna
sträcka var en av de dyraste dubbelspårsbyg
gena hittills med en kostnad av ca 1 000 kr/
meter.
En linjeomläggning på ca 1,3 km gjordes mel
lan Morgongåva och Vittinge. När spåret var
klart var inte kontaktledningen inkopplad och
de två första tågen på sträckan drogs därför med
ånglok. Den 8 november gick det första tåget på
den nya linjen genom Borlänge.
Även utbyggnaden av fjärrblockering fortsatte.
Rydbo–Åkersberga fjärrstyrdes från Roslags

Näsby. Vännäs blev fjärrstyrningsstation under
året för sträckorna: Långviksmon–Norrfors,
Norrfors–Hörnsjö och Hörnsjö–Vännäs (fjärr
styrningen öppnades alltså i etapper). Svappa
varabanan var från start fjärrstyrd från Kiruna
(dock inte Svappavara bangård). Arboga station
lades in i TGOJ:s fjärrstyrning och styrdes nu
från Skogstorp.
Linjeblockeringen på sträckan Stockholm–
Göteborg färdigställdes i februari 1964.

Nedläggningar
Årets nedläggningar började redan vid årsskiftet
1963/1964.
Den 99 km långa Sala–Gysinge–Gävle järn
väg hade öppnats i etapper 1900–1901. Det var
en typisk bruksbana och när bruket i Gysinge
som varit initiativtagare till banan lades ner blev
det kris i ekonomin. Banan övertogs därför av
SJ 1937. Den 1 januari 1964 nedlades persontra
fiken och godstrafiken på huvuddelen av banan.
Kvar blev godstrafik från Gävle till Mackmyra
(pappersbruk) och mellan Sala och Köpalla.
Godstrafiken mellan Fredriksberg och Neva
som i verkligheten upphört 1962 nedlades for
mellt 1 januari 1964.
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Folksamling när sista ordinarie tåget på Byvalla–Långshyttans järnväg anlänt till Långshyttan.
Foto: Martin Englund, Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Tågmöte på den elektrifierade smalspårsbanan Nordmark–Klarälvens järnvägar.
Deje den 8 augusti 1964. Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Vid tidtabellsskiftet 31 maj 1964 nedlades
flera sträckor. Linjeomläggningen i Värmland
ledde till nedläggning av stäckorna: Nykroppa–
Herrhult–Nyhyttan–Persberg samt Nyhyttan–
Filipstad Ö–Finnshyttan. På sträckan Persberg–
Gåsgruvan bibehölls dock godstrafiken.
Mellan Kåbdalis och Moskosel nedlades gods
trafiken den 31 maj. Därmed hade 160 km av
Inlandsbanan förlorat godstrafiken på ett par år.
På f.d. Mellersta Södermanlands järnväg hade
persontrafiken nedlagts 1962. Den 31 maj 1964
nedlades godstrafiken mellan Stålboga och
Malmköping.
Samma dag nedlades också all trafik på
sträckan Kimstad–Norsholm som ett led i avvecklingen av Östgötasmalspåret.
Byvalla–Långshyttans järnväg var en 28 km
lång bana. Bakom banan stod Klosters AB
vars verksamhet koncentrerats till Långshyt
tan. Därifrån fanns en transportled till Born
på Gävle–Dala järnväg. För att förbättra trans
porterna önskade man järnväg hela vägen men
hade svårt att välja mellan Born och Byvalla
på Norra stambanan. I maj 1891 startades pro
visorisk godstrafik till Stjärnsund och i slutet
av året godstrafik till Byvalla. Först 1 maj 1893
infördes allmän trafik. Banan hade byggts med
spårvidd 891 mm vilket krävde omlastning i
Byvalla. En breddning utreddes därför 1946
men ansågs kosta för mycket. Persontrafiken
minskades kraftigt från 1953 men ända till slu
tet erbjöds två klasser. Alla tåg drogs av ång
lok och handbromsades och den ålderdomliga
karaktären lockade järnvägsentusiaster. Den
1 augusti 1964 nedlades den allmänna trafi
ken men banan slutade som den började med
enskild godstrafik till den 14 november 1964.
Ett par av ångloken blev dock inte arbetslösa
utan fick fortsätta med växling i Långshyttan
till 1971.
Norra Södermanlands järnväg öppnades i
etapper på 1890-talet. De båda bruken Nyby
Bruk och Åkers Styckebruk bidrog till drag
ningen längre från Mälaren. De båda gamla
städerna Mariefred och Strängnäs fick där
för anslutas med sidobanor. Den 3 km långa
sträckan Läggesta–Mariefred öppnades för tra
fik 26 maj 1895. Norra Södermanlands järnväg
drabbades av ekonomiska problem och gick
i konkurs 1931. SJ tog över och elektrifierade
banan inklusive sidolinjerna 1936. Mellan

Mariefred och Läggesta användes under många
år motorvagnen Xoa2 203 som i folkmun kal�
lades Enok. Den 27 september 1964 nedlades all
trafik på Mariefredslinjen.
I samband med breddningen av Västerviks
linjen slopades bandelen Norsholm–Åtvida
berg den 27 september och samtidigt nedlades
sträckan Linköping–Ringstorp. I delen Nors
holm–Åtvidaberg ingick Åtvidaberg–Bersbo
som ursprungligen öppnats som hästbana med
spårvidd 1188 mm. I samband med bygget av
Norsholm–Bersbo ändrades spårvidden till 891
mm. Sträckan kom sedan att ingå i Norsholm–
Västervik–Hultsfreds järnvägar. Sträckan Lin
köping–Ringstorp hade öppnats av Mellersta
Östergötlands järnvägar 1908.
Den sista trafiken på f.d. Uddevalla–Lelång
ens järnväg nedlades 27 september då personoch godstrafiken Uddevalla–Bäckefors försvann.
Ytterligare 60 km 891-mm smalspår försvann.
En annan sträcka i Dalsland som försvann
under året var den 2,5 km korta sidobanan till
Dalslands järnväg mellan Ed och Le, där gods
trafiken nedlades.
Persontafiken Hagfors–Karlstad Östra nedla
des den 1 november. Därmed försvann all per
sontrafik från Nordmark–Klarälvens järnväg.
De båda Uddeholmaren-motorvagnarna ställdes
in i stall i väntan på eventuellt kommande upp
gifter.
Lund–Revinge järnväg hade öppnats mel
lan Lund och Harlösa 1905–1906. Banan gick
med förlust och när den ratats av förstatligan
deutredningen lade ägaren Lunds stad ned persontrafiken 1939. Sträckorna Lund–Hardeberga
(sten- och sockerbetstrafik) och Revingehed–
Harlösa (transporter för försvaret) behöll godstrafiken som sköttes av SJ. Sedan bettranspor
terna och ett par andra kunder försvunnit så
återstod stentågstrafiken som upphörde 1964. Nu
återstod växling på Lunds Södra och transporter
för försvaret och SJ-skolan Revingehed–Harlösa.
På den sistnämnda förekom faktiskt även en
form för persontrafik – dock inte allmän.
De sista spårresterna i Visby hamn revs under
året. De flesta räknade nu med att Gotland
skulle förbli ett järnvägslöst landskap.
Järnvägsstyrelsen begärde hos regeringen att
få lägga ner all trafik på linjen Kristianstad–
Älmhult och persontrafiken mellan Sölvesborg–
Älmhult.
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Ånglok

Motorlok

Ånglokstrafiken fortsatte att minska. Kolför
brukningen på de svenska järnvägarna halvera
des mellan 1963 och 1964.
SJ lät slopa sex lok av littera KA under året.
I godstrafiken på Dal–Västra Värmland försvann
ångloken och motorlok tog över. Sommarens
badtåg till Falsterbo rullade även denna sommar
som SJ:s enda planenliga ånglokspersontåg. Även
denna sommar sköttes trafiken med J 1262.
Även på enskilda järnvägar försvann ång
lokstrafik. Förutom nedläggningen på Byvalla–
Långshyttan så upphörde ånglokstrafiken på
Kumla–Yxhult.

Under året levererades lokomotorerna Z65 nr
537–549 till SJ från Kalmar verkstad.
Även Kumla–Yxhults järnväg köpte ett lok
av denna typ. Detta lok, som var banans första
motorlok, fick nr 10. Det blev banans sista lok
anskaffning.

Ellok
Inga nya ellok levererades under året. SJ beställde 20 lok från Asea av en ny typ som gavs
littera Rc. Loktypen var en utveckling som bl.a.
tillvaratog erfarenheterna från de olika typerna
Rb–lok som byggts 1962.

Motorvagnar
Några helt nya motorvagnar tillkom inte under
året. Till snabbare tåg mellan Linköping–Hults
fred och Nässjö–Oskarshamn ombyggdes fem
motorvagnar YBo6 med ny inredning våren
1964. Inredningen var samma som i Yoa2 (X9).
Ombyggnaden ansågs uppenbarligen lyckad för
på hösten 1964 ombyggdes ytterligare 20 motor
vagnar. Dessa placerades i övre Norrland och
det blev även här som YBo8 som vagnarna kal�
lades fick sin största tjänstgöring. Efter 1964 har
enstaka vagnar ombyggts till YBo8.

Resandeavdelning med bättre komfort i rälsbuss ombyggd till littera YBo8.
Foto: SJ Reklam-avdelning, samling Sveriges Järnvägsmuseum.
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Dagbäddad kupé i sovvagn
littera WLABo1. Foto: Samling
Sveriges Järnvägsmuseum.

Nedläggningar och breddningar hade gjort
att SJ nu kunde omdisponera ett mindre antal
motorvagnar YBo5p. Samtidigt hade man fort
farande ett antal gamla uttjänta Yo1t i trafik
på 1067 mm spårvidd. Under 1964 ombyggdes
därför fem YBo5p till YBo5t. Dessa vagnar kom
att sköta huvuddelen av persontrafiken på 1067–
nätet de återstående åren.
Under året beställde SJ nya motorvagnståg i
Tyskland för leverans 1966. Tågen som delvis
skulle vara i två våningar skulle kunna fram
föras med både el och diesel. Man beställde 19
en
heter: fem dieselmotorvagnar, en elmotor
vagn, två manövervagnar, fyra 1:a klassvagnar
och åtta 2:a klassvagnar.

Personvagnar
Årets nyhet på personvagnsfronten var sov
vagnen WLABo1 som i februari sattes i tra

fik på sträckan Stockholm–Kiruna. Vagnarna
var högre än tidigare vagnar vilket gav mer
utrymme. Genom att vagnen innehöll 11 istället
för som tidigare 12 kupéer blev kupéerna bre
dare och även så bäddarna. SJ beställde 25 vagnar av Kalmar Verkstad vilka kostade 625 000 kr/
styck.
Därutöver levererades 24 förstaklassvagnar
Ao2 från ASJ Linköping.

Godsvagnar
Årets nyhet på godsvagnssidan var malmvag
nen Mb som byggdes vid SJ:s huvudverkstad
i Notviken. Det första exemplaret Mb 106748
levererades i november. Vagnen som var fyraxlig
vägde 22,3 ton och kunde lasta 78 ton mot före
gångarens 42 ton.
En nyhet under året var prov med container
trafik mellan Stockholm och Göteborg.
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Godsmagasin för knutpunktstrafik under uppförande. Halmstad 1964.
Foto: Samling Sveriges Järnvägsmuseum.

Byggnader

Järnvägshobbyn

Förnyelsen på byggnadsfronten fortsatte. Under
året fick Limmared nytt stationshus och i Bas
tuträsk förbereddes nybygge.
Svappavara som inte hade persontrafik, fick
också ett stationshus som blev hemvist för ställ
verk och tågklarerare.
Som en del av SJ:s nya organisation genom
fördes nu den sk knutpunktstrafiken som inne
bar att styckegodshanteringen koncentrerades
till större stationer och sedan sändes vidare till
de mindre stationerna (oftast) med lastbil. För
att klara denna trafik uppfördes under året nya
magasin i Halmstad, Göteborg Norra, Udde
valla och Gävle. Godsmagasinet vid Västerås C
tillbyggdes.

Östra Södermanlands järnväg hade sedan 1959
bedrivit museitågstrafik vid Lina tegelbruk utan
för Södertälje. Nu skulle verksamheten flyttas
till den nedlagda banan Mariefred–Läggesta.
Samtidigt med flytten ändrades föreningsfor
men från att ha varit en del av Svenska Järnvägs
klubben till att bli en självständig förening. Sista
tåget i Lina drogs av loket Hamra och gick 11
oktober 1964.
Svenska Järnvägsklubben genomförde flera
resor under året. Den 10 maj reste man Nors
holm–Västervik–Hultsfred innan breddning
och nedläggning. Den 6 juni tog man avsked
av Byvalla–Långshyttans järnväg och i oktober
reste man på Nora Bergslags järnväg med bl.a.
ångloket NBJ 16 som dragkraft.
891–järnvägarnas museiförening som bildats
1961 övertog 1964 vagnen SRJ CD 15 från SJ.
Föreningen som numera är Jädraås–Tallås järn
väg hade 1964 medlemsavgiften 891 öre.
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Diverse
Den 1963 beslutade omorganisationen av SJ genomfördes under året.
Södra stambanans 100–årsjubileum firades
med att Prins August drog det historiska tåget
från Falköping till Malmö. Tåget startade i
Falköping 30 maj och nådde Malmö 2 juni. I
Malmö visades loket på utställningen MILA
som hölls till 50–årsminnet av Baltiska utställ
ningen. I Nässjö firades järnvägsjubiléet med en
utställning.
Den 5 september 1964 inträffade en allvarlig
olycka när Nordpilen spårade ur vid utfarten
från Alby station. Tåget som drogs av ett Ma–
lok hade 16 vagnar och en totalvikt av 829 ton.
Åtta personer omkom och 31 skadades. Orsaken
till olyckan var att man på grund av spårarbete
hade enkelspårsdrift och att tåget höll för hög
hastighet genom växlarna.
Stockholm–Nynäs järnvägs båttrafik till
Muskö upphörde.

Under året beställde SJ en ny tågfärja för leden
Trelleborg–Sassnitz. Fortfarande tjänstgjorde de
båda färjorna från starten 1909 ”Konung Gustaf
V” och ”Drottning Victoria” på leden.
I sitt svar på Öresundsutredningen förordade
Järnvägsstyrelsen en kombinerad väg- och järn
vägsbro Helsingborg–Helsingör.
Årets kanske mest kände resenär på SJ var
nog den ryske kosmonauten Jurij Gagarin som
tillsammans med 20–talet säkerhetsagenter tog
tåget Sydvästen från Malmö till Göteborg.
På SJ arbetade man för fullt med förberedel
ser inför högertrafikreformen. 7 000 korsningar
mellan väg och järnväg förbereddes.
I Majtum på Inlandsbanan spelade man under
året in filmen Här har du ditt liv i regi av Jan Tro
ell. Huvudrollen som Smålands–Pelle spelade
Max von Sydow. En annan huvudroll spelade
ångloket Ka 629.
SJ:s dittills tyngsta transport utgjordes av en
transformator som vägde 350 ton som sändes
från Asea i Ludvika till Sege utanför Malmö.

Det historiska tåget med loket Prins August som dragkraft har nått Eslöv den 2 juni 1963.
Foto: Jan-Anders Wihrén.

127

Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum 2013
– en stor del av Trafikverkets museer

Sedan Trafikverkets museer bildades 2010 har
sammansmältningen av vägens och järnvägens
kulturarv blivit alltmer uppenbar. Ytterligare ett
steg på väg mot en vidgad horisont togs i och
med att den samling av civil luftfart som förva
rats i en särskild hangar på Arlanda under 2013
överfördes till Trafikverket från Luftfartsverket
efter ett regeringsbeslut. Åtgärden hade föregåtts
av en utredning gjord av Hans Rode och mig, vil
ken innehöll ett något mer offensivt förslag än
vad som slutligen bestämdes. Av olika skäl läm
nades uppdraget att förvalta samlingen utan att
ekonomiska medel tillfördes Trafikverket. Ett
viktigt genombrott var ändå att det inte minst
på grund av osäkerheten kring det civila flygarvet kommit in skrivningar om ansvaret i det så
kallade regleringsbrevet för myndigheten. Dels
finns en formulering som begränsar uppdraget
för flygsamlingen till enbart förvaltning och
således ingen publik verksamhet med mindre än
att den är fullt ut externt finansierad oxg dels ett
tydliggörande att även väg- och järnvägsarven
är en uttalad uppgift för Trafikverket. Det är fak
tiskt större än det låter och innebär att för första
gången på 98 år är det inte berörd myndighet
självt som beslutat om att ta ett kulturhistoriskt
ansvar utan det är regeringen.
Trafikverkets museer är sedan 2012 en resultat
enhet direkt under generaldirektören och däri
genom den självklara operativa förvaltaren av
alla kulturhistoriska samlingar. Organisatoriskt
har det inneburit att ledning och styrning av
resultatenheten måste täcka hela verksamheten
och nu alltså tre trafikslag. En omorganisation
gjordes inför verksamhetsåret 2014 där avdel
ningen samlingar och kunskap delades i två.
Det blir allt svårare att bryta ut Sveriges Järn
vägsmuseum som en separat del och jag ber
därför SPÅR:s läsare om överseende med att
det ofrånkomligt måste bli en något bredare
bild när ett verksamhetsår ska beskrivas. Samtidigt förtjänar det att tydliggöras att museet tills
128

vidare är det enda inom resultatenheten medan
vägsamlingen förvaras i Kjula utanför Eskilstuna med anställd personal och flygsamlingen
kommer att vårdas under avtal med en frivillig
grupp. Att det på Sveriges Järnvägsmuseum visas
bilar, väghistoria, vindvagnar, legolandskap och
på sikt enstaka flygande vidunder har inte upp
skattats av alla men det har gillats av både ägare
och publik och inte minst av oss själva som fått
ett bredare kontaktnät, fler vänner och ett större
omvärldsintresse.
Även om myndighetsuppgiften och regle
ringsbrevet är ett genombrott så blir det alltmer
uppenbart att det är förvaltning av samlingarna
som är huvuduppdraget. Med överlämningen
av verksamheten i Ängelholm till kommunen
från och med 2012 och den förestående möj
ligheten med flygsamlingen så uppstår närmast
ett mönster med publik verksamhet som drivs
externt. Under 2013 träffade vi ett nytt avtal
med Linköpings kommun som sedan ett antal
år visar den järnvägssamling som byggdes upp
av en ideell förening men inom friluftsmuseet
Gamla Linköping och som överfördes på Sveri
ges Järnvägsmuseum 2001. Det känns inte helt
främmande att dra paralleller till hur staten i
övrigt förvaltar infrastruktur i förhållande till
trafik av vad slag det vara må. Det vilar ändå
ingen hotbild över Sveriges Järnvägsmuseum.
Tvärt om så är de rationaliseringar, om än
smärtsamma, som genomförts inom Trafikver
kets museer förutsättningen för utveckling
av verksamheten i Gävle, vilket såväl generaldirektör som styrelse och museiledning står
bakom. Jag hoppas att alla museivänner inser
att varje bilhistoriskt arrangemang, varje utställ
ning med bredare trafiktema eller varje konsert
eller allmänkulturprojekt görs för att stärka
varumärket Sveriges Järnvägsmuseum och
bidra till mer resurser för en starkare utveck
ling. Det är tack vare att en av världens bästa
järnvägshistoriska samlingar har fått draghjälp

Anna Lindgren, ny chef för ny kunskapsavdelning, kommer
närmast från Länsmuseet Gävleborg.

av andra attraktioner som Gävle kommun har
valt museet till strategiskt prioriterat besöksmål
för familjer som kommer till regionen och det
är därför kommunen nu går vidare med idén
om att etablera ett regionalt och publikt trafik
forskningscenter på vårt område. Även om det
inte skulle bli verklighet så har samverkanspro
jekt redan kommit i gång genom att nya kon
takter och idéer har uppstått. Vi ska heller inte
glömma att vi personellt står starkare rustade
än någonsin. Jag vågar påstå att vi på järnvägssi
dan för första gången har resurser att svara upp
mot det uppdrag som nu slutligen har givits till
oss. Hela sex nya tjänster kunde tillsättas under
2013, varav fem med anknytning till Sveriges
Järnvägsmuseum.
Inledningsvis som antikvarie för dokumenta
tion och forskningsstöd, men redan vid årets slut
som avdelningschef, har Anna Lindgren kunnat
knytas till oss för att skjuta fart på flera försum
made uppgifter. Anna är byggnadsantikvarie och
kommer närmast från Länsmuseet Gävleborg där
hon varit chef för kulturmiljöavdelningen. Hon
sitter också i styrelsen för Svenska byggnads
vårdsföreningen. Genom en intern omplacering
från det nedlagda vägmuseet i Borlänge fick järn
vägsmuseet kvalificerad utställningskompetens.
Maria Eriksson-Bergström från Falun har fått lite
längre till jobbet men efter att i många år varit i

stort sett ensamarbetande utställningsgeneral har
hon inom den publika verksamheten på Sveriges
Järnvägsmuseum kunnat leda en utställnings
grupp som fått fram två egenproducerade utställ
ningar av högre klass än vi kunnat åstadkomma
tidigare. Under 2013 blev det också ordning och
reda i administrationen då Carolina Engberg kunde
rekryteras till vår så kallade internservice inom
Trafikverkets museer efter en ömsesidig prövotid
via bemanningsföretaget Manpower. Carolina
som enligt egen utsago är administrativt lagd hål
ler inte bara ordning på handlingar, möten och
rutiner utan också på vår hälsa och vårt humör,
vilket ofta är avgörande för en framgångsrik verk
samhet. För ordningen i verkstadsförrådet har en
museivän fått anställning. Pär Lindberg, en trogen
medlem i Järnvägsmusei vänners renoverings
verksamhet, har den erfarenhet och det tålamod
som krävs för sortering och koll på reservdelar
för tågtrafiken. Hans dagliga gärning syns i de
numera välordnade pallställen i magasinet på
Nynäs. Museivän kan vi även kalla Hans Sjögren
som varit inlånad konsult från TÅGAB och som
anställdes på heltid från och med 2014. Hans
har skött våra vagnar med den äran och uppgif
ten är avgörande för kvaliteten på vår tågtrafik
så en långsiktig lösning är ytterst välkommen.
Så här såg organisation och personal ut vid Tra
fikverkets museer vid årsskiftet:
129

Internstyrelse – Trafikverkets museer
Christer Hårrskog
Ordförande, Trafikverket,
kommunikationsdirektör
Lars Berggrund
Trafikverket, Senior advisor
Karin Englund
Nordiska Museet, ekonomidirektör
Johnny Hedman
Trafikverket, chefsarkitekt
Niclas Härenstam
Trafikverket, informationschef
Birgitta Johansen
Riksantikvarieämbetet, sakkunnig
i verkssekretariatet
Sofia Seifarth
Tekniska museet, chef Samlingsavdelningen
Rolf Sten
Järnvägsmusei vänners ordförande
Carolina Engberg
Robert Herpai
Ingvar Carlsson
Robert Sjöö
Museichef
Robert Sjöö

Intern service
Carolina Engberg
Rolf Jansson
Lars Erik Jonsson
Martin Öhlin
Avdelning Samlingar
Katarina Sandberg
Kjell Enström
Göran Eriksson
Jan-Olof Montelius
Stefan Nilsson
Emma-Kristina Stilje
Kristin Thorrud
Emelie Svensson
Ingemar Nilsson

sekreterare
facklig observatör SACO
facklig observatör SEKO
föredragande verksamhetsansvarig

Trafikverkets museer /
Sveriges Järnvägsmuseum

administration
vaktmästeri, Sveriges Järnvägsmuseum
ekonomi, fastighet och IT
säkerhetsansvarig tågtrafik, 25%

chef
assistent, vägsamlingen
fordonsmekaniker, vägsamlingen
antikvarie, vägsamlingen
assistent, Sveriges Järnvägsmuseum
projektledare, vägsamlingen
antikvarie, Sveriges Järnvägsmuseum
antikvarie, Sveriges Järnvägsmuseum,
visstid
assistent, Sveriges Järnvägsmuseum,
timanställd

Avdelning Kunskap – Sveriges Järnvägsmuseum
Anna Lindgren
chef
Christina Engström
arkiv, bibliotek och forskarservice,
75%
Robert Herpai
bildarkiv, bibliotek och forskarservice
Sten Holm
sakkunnig fordon
Stefan Carlsson
finsnickeri
Thom Olofsson
ansvarig restaurering
Lars Olov Karlsson
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järnvägshistoriker, timanställd

Avdelning Publik verksamhet – Sveriges Järnvägsmuseum
chef
Mia Lundstedt
reception, butik och specialOlle Andersson
arrangemang
ansvarig program
Helena Berg
Mikael Dunker
marknadsansvarig
Maria Eriksson-Bergström ansvarig utställning
storytelling och mediaproduktion
Peter Iller
utställningskoordinator
Anna Toräng
Anna Cullfors
museipedagog, konsult
utställningstekniker, visstid
Peter Magnusson
Monica Granath
Fridah Holmgren
Linda Jansson-Forsmark
Fredrik Larsson
Anna Nygren

reception, timanställd
reception, timanställd
reception, timanställd
reception, timanställd
reception, timanställd

Avdelning Tågtrafik – Sveriges Järnvägsmuseum
Henrik Reuterdahl
chef
Martin Öhlin
lokförare, instruktör och ansvarig
underhåll, 75%
Staffan Källström
fordonsmekaniker, ånglok
Pär Lindberg
reservdelshantering
Johan von Oelreich
fordonsmekaniker, ellok
Hans Sjögren
fordonsmekaniker, vagnar
Mattias Smedberg
fordonsmekaniker, ånglok
Lars Cardell
Mårten Dunér
Sebastian Eriksson
Claes Hansson
Margareta Jernberg
Anders Lindberg
Anders Lundberg
Magnus Lindman
Jonas Nilsson
Anders Nyman
Linus Sjöbrand
Anders Westerberg

lokförare, timanställd
hovmästare, restaurangvagn,
timanställd
assistent, timanställd
växling, Ängelholm, timanställd
servering, restaurangvagn,
timanställd
fordonsmekaniker, Ängelholm,
timanställd
lokförare, timanställd
lokförare, timanställd
lokförare, timanställd
fordonsmekaniker, timanställd
kock, restaurangvagn, timanställd
fordonsmekaniker, timanställd

Digitalprojektet – Järnvägsmusei vänner
Lennart Lundgren
projektledare
Daniel Andersson
logistik och kvalitetskontroll
Nils-Erik Bjärlund
IT-expert
Daniel Dufvenberg
utbildning och kvalitetskontroll
Anne Marie Klang
ekonomi och bildtolkning
Vera Radic
bildtolkning
Annelie Talsi
logistik och bildtolkning
Björn Volt
skanning, kvalitetskontroll och
bildbearbetning
Bengt Lindberg
kvalitetskontroll, timanställd
Rolf Sten
utbildning, timanställd

Maria Eriksson-Bergström ansvarar för utställningarna på Sveriges Järnvägsmuseum efter många års erfarenhet från vägmuseet i Borlänge.

Carolina Engberg är en välkommen förstärkning i det administrativa
stödet och håller koll på möten, fakturor och personal.
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Hans Sjögren har övergått från att på konsultbasis sköta om
museets personvagnspark till att göra det som anställd.

Pär Lindberg, mångårig museivän, har tillträtt en specialsydd
tjänst för att sköta om tågtrafikens reservdelsförråd.
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Som blir alltmer tydligt så är Järnvägsmusei
vänner en integrerad del i museiverksamheten.
I både Gävle och Ängelholm görs åtskilliga fri
villiga dagsverken i våra renoveringsverkstäder.
Bakom stallportarna 1 och 2 i det så kallade
UGJ-stallet i Gävle har det jobbats intensivt med
en dieselfinka för tågvärme, SJ S17d nr 55134,
för våra tåg som inte kan få elektrisk hjälp och
ett ellok för växling, SJ Ud nr 854. Bakom en
stallport i Ängelholm blev äntligen ångloket SJ
Ka nr 692 färdigt för trafik efter flera års avvak
tande på nödvändiga tekniska lösningar. Det är
en smått fantastisk insats som gjorts där nere i
en mix av avlönat och ideellt arbete. Jag hade
förmånen att vara med på den första provturen,
Ängelholm–Åstorp tur och retur, och det var för
mig en av årets stora upplevelser. Loket kommer
att sättas i trafik i Gävle till sommaren 2014. I
Ängelholm har också korgarbeten gjorts på elloket SJ Da nr 888 och personvagnen SJ BCo7b
nr 3213 bland en hel del annat.
Från att museivännerna främst varit engage
rade i tågtrafiken är många medlemmar numera
involverade i alla avdelningar. Den publika
verksamheten får hjälp med arrangemang och
modelljärnvägen. För kunskapsavdelningen

är naturligtvis digitalprojektet det mest anslå
ende. Projektet har blivit mer framgångsrikt än
vi tordes tro när det drogs i gång och mellan
jul och nyår så passerades den magiska gränsen
100 000 tillgängliga bilder på samlingsportalen.
se. Hastigt och mycket lustigt är vår bilddata
bas en av de största i landet. Som framgår
ovan är Järnvägsmusei vänner i det här fallet
arbetsgivare för 10 personer som finansieras
med hjälp av Arbetsförmedlingen. 20–25 per
soner i utvecklingsfasen finns hela tiden i pro
jektet, varje person under kortare eller längre
tid, upp till två år. Huvudsyftet med projektet
i ett samhällsperspektiv är ändå att få ut män
niskor i arbete och då känns det mycket bra att
konstatera att digitalprojektet fått ut nästan var
fjärde i arbete, vilket säger ännu mer då över
80 personer varit med i projektet sedan starten
2011. Att flera blivit anställda i själva projek
tet visar också vilken potential som finns i en
tidigare illa utnyttjad arbetskraft. På kunskapssidan bidrar också vännernas forskarmöten,
som hållits två gånger under 2013, till både
museets och järnvägshobbyns vetande. Års
boken SPÅR och tidskriften Sidospår berikas
genom mångas frivilliga forskargärning.

Efter många års väntan var det i novembermörkret äntligen dags för provkörning
av det i Ängelholm färdigställda ångloket, SJ Ka nr 692. Foto: Robert Sjöö.
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Timmerlossning vid Robertsfors–Sikeå Järnväg i Västerbotten. En av många unika bilder ur
Lennart Welanders negativsamling som överlämnats till museet. Foto: Lennart Welander.

När det gäller museets samlingar så har vi fått
god hjälp med framför allt kunskap om ovanliga
specialföremål genom svar via hemsidan jvmv.se
och Järnvägshistoriskt forum. Från enskilda museivänner har vi också fått ta emot två mycket vär
defulla fotosamlingar. Lennart Welander, en av
förgrundsgestalterna vid bildandet av Svenska
Järnvägsklubben, har sedan 1940-talet doku
menterat järnväg, främst smalspårsmiljöer, och
spårväg i Stockholm. Hans negativsamling
donerades till Sveriges Järnvägsmuseum och
kommer att digitaliseras i ett samarbete med
Spårvägsmuseet och även finnas tillgänglig hos
Svenska spårvägssällskapet. En av grundarna av
Järnvägsmusei vänner och den genom åren mest
flitiga skribenten i SPÅR, Erik Sundström, över
lämnade sin unika bildsamling av framför allt
godsvagnar och industri- och småbanor. Ännu
en omfattande och unik bildsamling från indu
stribanor har kommit till museet är efter den för
tidigt bortgångne Bo Gyllenberg. Det är en ära för
oss att förvalta dessa bildskatter. Samlingarna
kommer fysiskt att hållas samman intakta och
på sikt bli sökbara genom samlingsportalen.
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Samling och kunskap – fortsatt städning
Under 2013 nåddes det nästan osannolika målet
att avveckla 200 fordon. Sedan tidigare hade
vissa depositioner och sådant som bedömts vara
intressant för museiföreningar kunnat överföras
medan detta år fick ägnas åt skrotning. Projektet
kan därmed avslutas även om ständig gallring
måste göras i en samling som är skattefinansie
rad och som förväntas vara relevant för flera än
ett litet fåtal. Det ser nu riktigt trevligt ut på våra
bangårdar. Det beror inte bara på avvecklingen
utan också på att vi äntligen har kunnat uppföra
tre så kallade lokhus, före detta beredskapsför
råd, av korrugerade plåtmoduler på nyanlagda
spår på Nynäsområdet i Gävle. Lokhusen täcker
sammanlagt 360 meter spår på vilka en hel del
av den samling som pinats många år under bar
himmel nu ryms i en bättre om än inte perfekt
miljö. För att underlätta beslut om förvaring och
klassificering påbörjades i slutet på året arbetet
med en bevarandeplan för de fordon som ska
ingå i samlingen. Syftet med en sådan plan är att
motivera ett bevarande utifrån dokumentvärde,
upplevelsevärde, äkthet och teknisk status och

Nils Anderssons målning från 1863 är den första kända färgbilden på ett statsbanetåg. Motivet är ofta publicerat men målningen ingår nu i museets samlingar
efter en överenskommelse med SJ AB.

dessutom fastställa hur det ska gå till genom
förvaringskrav, vårdbehov, åtgärder och till
gängliggörande. Tar man allt detta i beaktande
så inser nog var och en att bevarande på lång
sikt innebär betydligt mer än långa fordons
listor. I meter räknat är frågan om samlingen
har minskat så mycket då LKAB till vår stora
förtjusning skänkte 35 meter och 270 ton Dm3lok till museet och vi från SJ AB till skrotpris
kunde köpa två sovvagnar. Hur det gick till när
Dm3 nr 1246-1247-1248 Oskar kom hit går att
läsa på annan plats i SPÅR men kopplingen till
avvecklingen visar hur viktigt det är att gallra
för att kunna möta tillväxt. Dm3-loket var en
gång världens starkaste ellok med stort symbol
värde och är en självklar del i en representativ
nationell järnvägssamling. Sovvagnen WL5 nr
4639 är en så kallad universalkupévagn byggd
1958 och invändigt ombyggd 1988, till vilket
år den utvändigt kommer att återställas. Den
andra vagnen, BC2 nr 3566, är intressant som
en liggvagn ombyggd 1975 från att ha varit en
standard andraklassvagn i en stor serie tillver
kad på 1940-talet.
Kanske ännu viktigare för våra samlingar på
lång sikt var den uppgörelse som kunde träffas
med SJ AB om de konstföremål som tillföll dem
vid bolagiseringen av det gamla affärsverket SJ.
Sedan dess hade en viss träta rått mellan SJ AB

och restaffärsverket Statens järnvägar om ägan
det. Det senare ingår numera i Trafikverket som
resultatenheten Fordonsförvaltning. Efter nyupp
tagna förhandlingar i gott samförstånd kunde
samtliga föremål, som vi bedömt som kultur
historiskt värdefulla, återföras till staten genom
Sveriges Järnvägsmuseum mot att SJ AB lång
tidslånar valda delar, bland annat målningar av
samtliga generaldirektörer vid SJ. Själv gläds jag
över att den äldsta kända färgbilden med ett tåg
på statsbanan, en oljemålning av Nils Anders
son från 1863, nu finns nära mig i Gävle.
Det till synes oändliga registreringsarbetet
av våra museiföremål fick ny fart med ett par
extrainsatta resurser på grund av att en hel del
föremål måste hämtas från Ängelholm, både
det tömda magasinet och en förändrad basut
ställning men också för att slutligen få konst
samlingen färdigregistrerad. Lite märkligt kan
tyckas så är större delen av fordonssamlingen
fortfarande oregistrerad. Det är behoven som
styr och lok och vagnar har vi haft kontroll på
ändå men vi har insett att dokumentationen av
vad som har hänt med respektive fordon under
tiden som museiföremål varit ganska bristfällig.
Arbetet med att åtgärda detta påbörjades under
fjolåret. Målsättningen är att fordon och andra
föremål ska bli lika enkelt sökbara på nätet som
bilderna har blivit.
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Fordonsrestaureringen, som vi är så stolta över,
måste också dokumenteras för att ge bestående
värden. Med den personalförstärkning som kunde
göras har arbetet startat och vi planerar att sprida
resultaten både i häften och via hemsidan. Ett for
don kunde även i år rullas ut i nygammalt skick,
lokaltågsvagnen Co13 nr 2832 som efter ett och ett
halvt år i restaureringsverkstaden återfått ett utfö
rande som den hade 1940. Under året har vagnen
rullat i ångtågspendlar men också i några utfärds
tåg. Även interiören har varit föremål för återställ
ningsarbeten där annars en hel del av 1940 års
inredning fanns kvar och restaureringen är kanske
den mest konsekventa vi har gjort. Några delmål
nåddes i det pågående långtidsprojektet, restau
rangvagnen Ro2 nr 2702, och för att uppnå sam
ordningsvinster så rullades i slutet på året ännu ett
stort åtagande in i verkstaden, Co4 nr 1275. Dessa
båda vagnar är vad vi inom överskådlig tid kan
använda våra specialister till.Den sistnämnda vag
nen är en av två bevarade – om man nu kan säga
det om en ombyggd och på inredning tömd tjäns
tevagn – i en banbrytande generation SJ-vagnar
med boggier och lanternin från årtiondena runt
sekelskiftet 1900. Den andra är BCo1 nr 1032 som
återfinns i museet basutställning.

För modernare fordon är det fortfarande
möjligt att köpa reparations- och målnings
tjänster och för ånglok och fordon med min
dre antikvariska värden eller bättre teknisk
status kan mycket göras med den tekniska
kompetens vår tågtrafikavdelning och några
museivänner besitter. Ångloken SJ B nr 1316
och 1429 har varit föremål för insatser liksom
översyner och åtgärder gjorts på ett flertal av
våra trafikfordon. Det största projektet i den
vägen var återtagandet i drift av elloket BJ O nr
214, initierat av Järnvägsmusei vänner och fram
för allt Bengt Boman från Göteborg, som en
gång såg till att loket kom till museet och som
också varit med vid två tidigare renoveringar.
Bengt genomförde en projektering finansierad
av Järnvägsmusei vänner varefter nödvändiga
tekniska arbeten gjordes på Euromaints verk
stad i Notviken. Den gamla trotjänaren på
GDG, Trafikförvaltningen Göteborg–Dalarna–
Gävle, fick göra sin nypremiär med specialtåg
Borlänge–Falun–Gävle i samband med musei
dagen i september. Ett uppdrag som avslöjade
några kvardröjande brister men inte värre än
att en längre resa kunde planeras för 2014 i
Järnvägsmusei vänners regi.

Lokaltågsvagnen, typ Co13, med mittdörrar blev förebild för pendeltågens vagnar. SJ Co13
nr 2832 är återställd av museets restaureringsgrupp till 1940 års utförande. Äran att dra ut
den för premiärvisning i april fick vårt starkaste ånglok, SJ R nr 976. Foto: Mikael Dunker.
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Jamtli har en egen hållplats på Inlandsbanan, vilken kom till användning när museerna från Gävle gjorde
studiebesök. Draghjälp sista biten från Östersund C kom från IBAB. Foto: Lennart Lundgren.

Tågtrafik – för oss och andra
Restaureringen är förvisso ett kunskapsprojekt
men den starkaste drivkraften är ändå att ge så
många som möjligt en så äkta upplevelse som
möjligt av en annan tid, ett annat tempo och –
det måste man ändå medge – en annan kvalitet.
Årgångståget är ett inarbetat varumärke som vi
de senaste åren använt alldeles för lite. Tåget är
dyrt att marknadsföra och det betalar sig egent
ligen bara på museidagen och de ingående for
donen som ingredienser i beställningståg. Det är
synd och vi hoppas kunna hitta formerna för
att använda det mer. Under 2013 var som van
ligt Årgångståget välbesatt under den första av
museidagarna. Däremot var det inte så många
resande som vi hoppats till arrangemanget
Modelltåg13. Kanske var det tur i oturen då tåget
råkade ut för dess hittills värsta incident då stop
pet vid museet blev lite väl plötsligt i form av
ett stillastående malmtågslok, Oskar, som nyli

gen anlänt från LKAB. Sammanstötningen
bedömdes trafiksäkerhetsmässigt som ringa men
många ombord, som hade rest sig inför avstig
ningen, föll omkull med blåmärken och mindre
blessyrer som följd. Värst gick det för personalen
i restaurangvagnen. Vår krisorganisation visade
sig fungera mycket bra och oroliga resenärer togs
om hand liksom det ordnades för alternativa
hemtransporter. Alla gjorde inte anspråk på åter
betalning men det blev ändå en dyrköpt erfa
renhet. Skadorna på tåget inskränkte sig till en
krökt dragstång på en av personvagnarna orsa
kad av centralkopplet på Dm3-loket, vars egen
åverkan blev ett litet skutt på några centimeter.
Bara några veckor innan händelsen genomför
des två revisoner av vår trafikorganisation inom
fyra dagar. Först ut var Transportstyrelsen som
fann verksamheten vara i god ordning men som
också krävde en ganska omfattande förändring
av våra styrande dokument. Tiden är nu defini
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tivt över när det har gått att hänvisa till vad SJ
eller Banverket tidigare tagit fram. Trafikverkets
internrevision fann också brister i den formella
styrningen från Trafikverket till museet, vilket
snabbt kunde rättas till, varför vi inför trafikåret 2014 har bättre förutsättningar än någonsin
för en säker tågtrafik. Under 2013 tog också Trafikverket Underhåll över ansvaret för de av museet
disponerade bangårdarna i Gävle, vilket inte var
en dag för tidigt. Mindre urspårningar har de
senaste åren nästan blivit en vana, vilket varit
ytterst otillfredsställande även om vare sig män
niskor eller materiel tagit allvarlig skada. Tråki
gast var urspårningen med rälsbussen SJ Yo1s nr
626 på grund av en glappande växeltunga trots
nyligen genomförd besiktning av extern entre
prenör. Samtidigt blev 2013 starten på det stora
lyftet av infrastrukturen med omfattande spår
arbeten och åtgärder på båda vändskivorna. Vi
har därmed kunnat koncentrera oss på den his
toriska miljön. För denna kunde ett godsmaga
sin, av samma modell som det som aldrig kunde
tas med från Hennan, plockas ned och köras
hit från Fiskeby utanför Norrköping. Förhopp
ningsvis kan det också uppföras inom en inte
alltför avlägsen framtid. En liten dressinbod
från Rosshyttan, mellan Sala och Krylbo, har
också hämtats, men den kunde tas om hand i
ett stycke. Ett nybyggt spår har det också blivit,
eller två, skulle man kunna säga, då området
berikats med en stump smalspår för båda spår
vidderna 600 och 891 mm, avsett för gästande
fordon. En fin och annorlunda utsmyckning
förärades oss som gåva av Bergslagernas Järnvägssällskap, granen Fredriksson, avkomma till den
omtalade hälsningsgranen för lokförare, Fredrik, vid Upphärad på Bergslagsbanan. Ätteläggen
planterades under högtidliga former, väl synlig
för nutidens lokförare på såväl vårt infartsspår
till museiområdet som på Ostkustbanan, vilken
ligger alldeles intill.
Om Årgångståget visade sig ovanligt lite så
användes fordonen mer i beställningstrafik och
specialtåg, inte minst för bröllop och 50-årskalas. Vid två tillfällen hade vi glädjen att få
köra museikollegor. I samband med Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Stockholm gjordes
ett spektakulärt samarbete mellan de så kal�
lade verksmuseerna. Med start från Nordiska
museet gick veteranbussar från Spårvägsmuseet
med poliseskort från Polismuseet till Stockholm
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Polismuseets personal ingav respekt på Årgångståget
som kördes för Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte. Britt Strand och Henrik Lindborg svarade för
en av museernas informationskupéer ombord. Foto:
Noomi Riedel.

C där vårt tåg tog vid för vidare färd till Upp
sala och seminarium på Museum Gustavianum.
Även Riksidrottsmuseet och Postmuseum var med
i arrangemanget som inte helt oförmodat blev
mycket uppskattat av deltagande delegater.
Tillsammans med våra lokala yrkesbröder och
-systrar från Länsmuseet Gävleborg och Sveriges
Fängelsemuseum, totalt 89 personer, gjorde vi
på sensommaren en studieresa till Jamtli i Öst
ersund som under vårmötet utsågs till Årets
museum. Mer ståndsmässigt och samtidigt mer
kostnadseffektivt kan inte kompetensutveckling
bedrivas. Vi har i vårt eget sommararrangemang
varit mycket inspirerade av hur Jamtli levande
gjort sina kulturmiljöer på Friluftsmuseet och
hur de vågat höja inträdet för att kunna göra mer
och bättre attraktioner för besökarna.

Publik verksamhet – till en ny nivå
För andra året i rad tog vi en högre entréavgift
under sommarsäsongen, dubbelt så högt inträde
men faktiskt också dubbelt så mycket som visa
des för att inte tala om aktiviteter på området
och rälsbuss med möjlighet att bara åka, komma
till centralen eller som avsett ta sig till fordons
magasinet på Nynäs. Ytterligare ytor här inne
gjordes tillgängliga och ännu mer av samlingen
blev möjlig att ta del av. En hel del omflyttningar
gjordes inför säsongen för att dels variera från året
innan men också göra mångfalden lite bättre, allt
från vår äldsta personvagn från 1854 för Köping–
Hults Järnväg till en 1980-tals motorvagn, målad
och märkt för Inlandsbanan. Tack vare en god till
strömning av folk och ökade intäkter täcktes de
ökade utgifterna och vi kunde erbjuda en bättre
upplevelse till dem som besökte museet under
sommaren. Vi har lärt oss att besökstalen hänger
ihop med vad vi orkar göra och hur mycket vi
hinner förnya oss. Det är en kräsen publik därute
och de hängivet järnvägsintresserade räcker inte
längre till. Med en föråldrad basutställning så
är vi alltjämt beroende av månatliga större eller
mindre arrangemang och inte minst samarbete
med andra aktörer och intressenter.

Under 2013 blev Sveriges Järnvägsmuseum
Tour Quality-diplomerat, vilket innebär att
vi måste garantera kvalitetsnivåer på service
och värdskap. Glädjande att konstatera var
att museet under hela året upprätthöll för
staplatsen på turist-siten på nätet, Tripadvisor,
bland besöksmålen i Gävle – inklusive Furu
viksparken. Här är det besökare som betygsät
ter spontant, vilket ger oss råg i ryggen. I de
enkätundersökningar som vi själva genomfört
är kundnöjdheten hög men i dem öppnar vi
också för kommentarer och förbättringsför
slag. Lite nedslående är att det är de som borde
uppskatta våra framgångar mest som kommer
med sågningarna. Det är uttalade järnvägsvän
ner som uttryckt sitt förakt för gummihjulsfor
don, högljudda barn och oseriös verksamhet.
Måhända tycker någon att vi ger oss hän åt
opportunism men vi vet att vi måste sträva mot
långsiktig framgång. Koll på omvärlden är helt
nödvändig och det som fungerar i dag behöver
inte göra det i morgon men om det fungerar så
finns förutsättningar för en bättre framtid. Låt
mig beskriva en del av det som erbjöds publi
ken under 2013.

Rock & Roll på järnvägsmuseet under nostalgidagen i augusti. Foto: Mikael Dunker.
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Avdelning Tågtrafik ianspråktogs som vanligt
för ångtåg under sportlovsveckan. Barnfamil
jerna kom och även grillfaten slukade mängder
av kol men med mycket snö och isiga spår är
det en stor arbetsinsats som krävs. Erfarenheten
efter påsklovet blev att pyssel med träloksbygge i
konferensrummet kan ge nästan lika bra resultat
och nöjda smågäster. Vårens klimax för de unga
blev familjedagen i strålande majväder, ett sam
arbete med flera medarrangörer. Utöver dubbla
ångtåg bidrog BMX-cyklar, clownakrobater och
Dogge Doggelito till en lyckad och välbesökt dag.
I maj flyttades Tunga masträffen hit från Bor
länge, nu under nytt namn, Tunga Gävle-Dala.
Detta arrangemang helt inriktat på tunga väg
fordon, främst lastbilar, fick flera av fordonens
ägare och dess beundrare att upptäcka museet
och borgade för en upprepning 2014. Under
sommarveckorna upprepades succén från 2012
med motorsöndagar, i år med nationsteman
förstärkt med mässing och nickel, tungt respek
tive custom. En italiensk söndag, Piazza Italia,
med inte bara bilar utan även FIAT-motorvagn
och ett rikligt utbud från det italienska köket,

blev en raketstart. Avslutningen i augusti gjor
des som en nostalgidag med rälsbuss, bilar
och rockmusik med dansuppvisning från det
glada 1950-talet. Nästan 2000 nostalgiska eller
nyfikna kom för att ta del av den. Det fina med
alla dessa dagar är att de näst intill gör sig själva.
Föreningar och fordonsägare använder museets
område för att visa upp sig och dela med sig av
ett kulturarv som annars inte är så tillgängligt.
Stort tack till alla som var med!
Vårt eget största åtagande när det gäller det
vägburna var utställningen På väg som kunde
invigas programenligt i juni inför sommarsäsongen. Efter att ha stängt vägmuseet i Bor
länge blev det angeläget för Trafikverket att på
något vis förmedla vägens kulturarv. Då platsen
föreföll given och styrkan i Sveriges Järnvägs
museum är en fordonssamling i världsklass blev
det också naturligt att visa vägtrafiken genom
fordon. Lägligt för oss var att Tekniska museet
nyligen byggt om den gamla maskinhallen och
därmed stod de äldsta och mest banbrytande
svenska bilarna till vårt förfogande. Uppfin
naren vid Surahammars bruk och Vabis, Gustaf

Sveriges Järnvägsmuseum har öppnat famnen för några pionjärer från bil- och
trafikhistorien i utställningen På väg. Foto: Mikael Dunker.
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Drivkrafterna bakom repliken av den mäktiga Wind wagon hälsade museibesökarna
välkomna med sjömanssång under invigningen av en ny utställning som också var
lucka 11 i Gävles adventskalender. Foto: Mikael Dunker.

Erikssons, experimentbil från 1897, en av de för
sta Scaniorna från 1901 och en tidig ”riktig bil”,
Scania Vabis från 1912 kunde lånas in för utställ
ningen liksom en 1930-tals Volvo och en SAAB
92 från de båda märkesmuseerna. Kring dessa
banbrytande fordon kunde vi berätta historien
om hur resandet förändrades under 1900-talets
första hälft från kollektivt till individuellt, något
som i allra högsta grad påverkat järnvägen och de
politiska besluten kring den. Utställningen kom
mer att stå fram till att vi bygger om hela basut
ställningen, något vi planerar till 2016. Till dess
räknar vi med att ha möjlighet att åtminstone
sommartid ha publik verksamhet vid de väg
historiska samlingarna som finns i Kjula utan
för Eskilstuna och då finns inte längre samma
anledning att visa bilhistoria på järnvägsmuseet.
De tillfälliga utställningarna var inte heller de
spårburna. En märklig hybrid av segelbåt och
prärievagn är repliken av den så kallade Wind
wagon, ursprungligen skapad på 1850-talet,
som en grupp äventyrslystna göteborgare både

byggt och seglat med i Nevadaöknen. Ett gäst
spel under museidagarna i september gav sådan
mersmak att vagnen blev till en egen utställ
ning. Invigningen gjordes som en lucköppning
i Gävles egen adventskalender. Bakom luckan
fanns också ett trafiklandskap i LEGO, med
bland annat Årgångståget byggt av plastklos
sar. Framför allt LEGO-utställningen bidrog till
att vi hade rekordhöga besökstal under andra
hälften av december. Det var rena invasionen.
Rusning blev det också till biljetterna till före
ställningen Gobiöknens förbannelse på höstlovet,
eller spöklovet som vi kallar det. Huvuddelen
av ensemblen var teaterelever på gymnasienivå
och vindvagnen smygvisades redan då som en
del i scenografin.
Trots framgångar med det nya vägvalet håller
jag med om delar av den kritik som har fram
förts. Vi måste självklart fokusera på järnväg på
Sveriges Järnvägsmuseum. Paradoxalt nog har vi
aldrig någonsin visat så många järnvägsfordon
som under juni–augusti 2013 då fordonsmaga
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Ett trafiklandskap i LEGO orsakade besöksinvasion under mellandagarna.
Till och med Årgångståget rullar här. Foto: Mikael Dunker.

I utställningen finns också några interaktiva inslag, vilket tilltalar en ny publik. Foto: Mikael Dunker.
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sinet på Nynäs stod öppet och till vilket man
kunde åka rälsbuss. Fortfarande under 2014
kommer det att vara tunnsått i utställningen
med järnvägshistoria från de senaste 50 åren.
Vi jobbar med utomhusområdet för att i bästa
mån gottgöra detta. Samtidigt är det så att det är
samlingen från den svenska järnvägens tidiga år
som är unik och skapar den speciella atmosfär
som verkar göra museet med dess gamla utställ
ning så populär hos våra normalsbesökare. Det
är en svår balansgång. Tema ”udda fordon” på
museidagarna med en del vägburet men fram
för allt dressiner och ångvagnar blev ingen
större succé. Kanske var namnvalet missvis
ande, kanske har storleken betydelse, kanske var
den tilltänkta publiken utspridd på alla andra
arrangemangsdagar men faktum kvarstår att
järnvägens historia behöver draghjälp för att bli
uppmärksammad i de breda folklagren. Museet
måste förändras med omvärlden och våga välja
nya spår utan att för den skull ta den enklaste
vägen. Det spår vi valde för 2013 gav vårt näst
bästa besökstal någonsin, 54 888 personer.

Koll på omvärlden
Vi har en fungerande omvärldsbevakning. Vik
tigast är kanske det nära samarbetet med de
nordiska järnvägsmuseerna. Det årliga mötet var
detta år förlagt till Norsk Jernbanemuseum under
temat ”bevara eller inte bevara”. Samlingar som
växer museerna över huvudet är ett globalt feno
men och kanske blir det extra tydligt på museer
som kännetecknas av starka specialintressen.
Gallring kan då i bland liknas vid övergrepp.
Det avvecklingsprojekt som vi i Sverige kom
mit långt med väckte stort intresse och Danmarks Jernbanemuseum startade ganska snart ett

motsvarande projekt. Storleken på den norska
samlingen är inte ett problem. Däremot hade
vi intressanta diskussioner om ambitionsnivåer
i deras restaureringsarbeten. Norsk Jernbanemuseum har under många år arbetat intensivt
och framgångsrikt med vagnar till ett 1800-tals
tåg som krävt stora inslag av rekonstruktion och
problem med materialval.
Jag omvaldes till ordförande för vår interna
tionella museiorganisation, International Association of Transport and Communications Museums
(IATM), vid årsmötet som hölls på Hollands
järnvägsmuseum, Het Spoorwegmuseum, i
Utrecht i juni i samband med årets konferens.
Här har man gått längst bland transportmu
seer när det gäller underhållningsfaktorn i
det publika utbudet. Museet har lika mycket
gemensamt med en nöjespark som en kultur
institution och huvudfrågan vid konferensen
var om det är rätt eller fel. Åsikterna är delade
och därför kretsade diskussionerna kring hur
långt man kan gå utan att förlora sin trovär
dighet. Säga vad man vill om en berg- och
dalbana genom en järnvägsverkstad, vilket är
enda chansen att se vissa av fordonen, eller en
futuristisk spårfärd som delvis går i rymden,
men roligt har man och mycket kommer man
i håg. Det är faktiskt vad museer finns till för;
lustfyllt lärande. Det finns många museer att
inspireras av. Vi samlar på intryck och erfaren
heter för att kunna utveckla vår egen anlägg
ning inom några år. Först ska vi emellertid följa
de spår vi valt för 2014 och sedan fira att vi
fyller 100 år 2015. Därefter ser vi fram emot att
få omsätta det vi har lärt oss till ett nytt steg
i museets utveckling. Vi har en mycket spän
nande tid framför oss!
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