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Förord
Årsboken 2015 tillägnas huvudsakligen museets egen historia.
Lars Berggrund som tidigare tillhört Banverkets högsta ledning
och varit styrelseordförande för museiverksamheten har tagit sig
an uppgiften att sammanställa en beskrivning av de hundra åren
med dess tillblivelse, utmaningar och utveckling. Det har varit en
fantastisk resa att följa Lars enorma och dedikerade arbete och
även de eldsjälar som hela tiden har funnits och som kämpat för
museets bästa. Årets bok är den tjockaste hittills, dessutom i något
större format och ny färgsättning som det är tänkt att fortsätta med.
Bakom formgivningen står Anders Jansson, vänföreningens revi
sor. Vilken multikompetens!
Det smärtar mig att alla som borde inte får se det färdiga resul
tatet. Vänföreningens förste ordförande och den store allvetaren om
svensk järnvägshistoria, Erik Sundström, gick bort i början av året
efter en tids sjukdom. Fler betydelsefulla personer finns inte längre
bland oss och det känns därför extra bra att kunna lyfta fram några
av dem som varit engagerade i museet genom årsboken. Chefer eller
banbrytande personligheter har sin givna plats men även vardags
hjältar som i det tysta funnits i verksamheten. Det är en svindlande
känsla att se dem som genom de hundra åren förvaltat mycket av
det vi fortfarande arbetar med i våra samlingar. Att få vara en länk
i den kedjan är ett hedersuppdrag för vilket jag är mycket tacksam.

Robert Sjöö
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Erik Sundström i Sveriges Television efter att ha vunnit i Kvitt
eller dubbelt år 1957.

Robert Sjöö fick ta del av Erik
Sundströms intressanta berättelser när hans modellsamling
överlämnades till museet.

Erik Sundström 1933–2015
Om det har funnits någon som kunnat kalla sig
pionjär för det järnvägshistoriska intresset så var det
Erik Sundström. Under 1950-talet, när dåvarande
Järnvägsmuseum rustades ned, gjorde Erik bestå
hobbyn.
ende insatser för den så kallade järnvägs
Han blev vinnare i den första omgången av Tiotusen
kronorsfrågan i TV 1957 i ämnet svensk järnvägs
historia. Erik Sundström var sedan dess den enskilt
största kunskapskällan för järnvägens historia och
han framhöll de ofta bortglömda godstransporterna
som kröntes med boken om svenska godsvagnar som
gavs ut av Sveriges Järnvägsmuseum 2010. Kort
före sin bortgång lyfte Erik fram den boken som en
av höjdpunkterna i sitt järnvägshistoriska engage
mang. På museet och i vänföreningen brukar vi be
rätta om den närmast osannolika försäljningssuccén
av boken på Hjulmarknaden i Stockholm där Erik
stod redo att signera de böcker som såldes. Det blev
som ett löpande band, där en person tog fram en bok,
en annan tog betalt, en tredje slussade vidare till Erik,
som signerade. Detta höll på i fyra timmar och takten
var en såld och signerad bok var femtionde sekund.
Erik var en av grundarna till Svenska Järnvägs
klubben, som nu har över 5 000 medlemmar, och den
kanske mest framgångsrika museijärnvägen, Östra
Södermanlands Järnväg i Mariefred. Han var ock
så den förste ordföranden i Sveriges Järnvägsmu
seums vänförening, i vars styrelse han ingick ända
fram till sin bortgång. Jag minns med vilken respekt
jag som nybliven museichef trädde in till det första
styrelsemötet, framför allt för att för första gången
träffa den legendariske Erik Sundström. Jag minns
också lättnaden och glädjen över att konstatera att
det mitt i detta enorma vetande fanns en vänlig och
pålitlig människa som jag hade glädjen att ha regel
bundna möten med under 20 års tid. Jag hade även
förmånen att i samband med bemärkelsedagar träffa
hans familj och vänner från den andra stora sidan

av hans enorma vetande, botaniken. Erik var en av
landets ledande svampexperter med tonvikt på de
mer oansenliga arterna. För att inte tala om hans
fascinerande yrkesliv med ständiga innovationer
och uppfinningar åt framför allt Bofors och Sandvik.
Erik brukade berätta om hur han som ung ingenjör
arbetade med SJ:s första datamaskin som fyllde två
våningsplan men med internminne som angavs i
kilobyte. Privat var han stundtals också engagerad
i musik och teater. Han var vad man ibland brukar
kalla en renässansmänniska, ett universalgeni utan
skrytsamt beteende.
I november 2014 donerade Erik sin samling av
egenhändigt byggda modeller av främst godsvagns
typer vid svenska privatbanor till museet. Även det
beredde honom stor glädje och han var mån om att
hinna berätta så mycket som möjligt om vagnarna
och deras historia för oss när skrivandet blev h
 onom
övermäktigt. Erik var i ungdomsåren en flitig tåg
fotograf och han hade tidigare donerat sin negativ
samling till museet. Naturligtvis var det framför allt
godsvagnar och udda fordon som främst fångade
hans intresse, vilket gör samlingen unik och mycket
värdefull. In i det sista kämpade Erik mot sjukdomen
och för museet. Han var mån om att hinna med en
grundstomme till artiklarna om vad som hände vid
Sveriges järnvägar, för 100 och 150 år sedan, till
denna årgång av Spår även om han visste att han inte
skulle få se resultatet. Vi talade om detta på telefon
såväl på julafton som efter helgerna. Hans barnbarn
skulle vara behjälpliga med att anteckna. Så typiskt
Eriks uppfinningsrikedom.
Erik var en sann vän till museet och saknaden
efter honom är stor. Hans många insatser, inte minst
artiklar i Spår, gör att vi kan minnas honom länge än
och fortfarande ha nytta av hans stora vetande. En
sådan tanke uppskattade Erik Sundström.

Robert Sjöö
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Mats Werner

Oscar Werner
– farfar, lekkamrat, järnvägsbyggare
och museigrundare!

Oscar Werner underhåller sin lille sonson Mats i Vaxholm. Oscar
behöll sitt barnasinne hela livet. Blommade upp då farmor – som
nog blivit en hämsko för hans lekfullhet – dog 1946. Farfar var alltid
en välkommen och kär gäst för alla oss barnbarn. Saknaden då han
dog var stor.
Farfar Oscar föddes Andersson. Detta
efternamn behöll hans pappa Olof för sina
barn och frångick därmed det patronymikon som hittills gällt i familjen, dvs. att
söner tog pappans förnamn med tillägget
”son” och döttrar på motsvarande sätt lade
ett ”dotter” till faderns namn. I skolan gick
dock tre gossar vid namn Oscar Andersson
varför deras lärare tillhöll två av dem att

se till att byta namn. Det gick till så på den
tiden. Och var det inte skolläraren så var det
befälet när militärtjänsten skulle göras.
Farfar hade namnet Werner som andranamn och han och tre av hans syskon beslöt
sig för att ta namnet Werner som familjenamn. Den äldsta systern Hilda var redan
gift Åkerström. Mamma Betty antog också
namnet när hon blivit änka.
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Oscar föddes 1871 i Karlstad. Föräldrarna
kom båda från gårdar på Värmlands-Näs
och hade lärt känna varandra tidigt i livet.
Olof gick – som tredje son – till sjöss men
kom så småningom hem för att ta befälet
över Uddeholmsbolagets nya ”flaggskepp”,
den kombinerade bogser- och passagerar
ångaren ”Bylgia”. Kärleken till Betty kvarstod och efter giftermål i Eskilsäters kyrka
bosatte sig den blivande familjen i Karlstad. Så småningom hamnade de i ett litet
hus vid älvkanten nedanför Sandbäckens
gård. Gården hade övertagits av regementet så huset stod på ofri grund och revs på
1950-talet. Så småningom byggdes motorväg och platsen där Hildurlund, som huset
hette, låg är idag en gräsmatta nedanför
Scandic-hotellet och Statoil-macken.
Alltnog, Hildurlund blev för Oscar och
hans syskon barndomshemmet. Sedan
pappa Olof dött 1894 endast 60 år gammal,
bodde hustrun Betty kvar till sin död 1926.
Därefter bodde äldsta dottern Hilda, som
återflyttat från Amerika, kvar till sin död
i slutet av 1920-talet. Slutligen återflyttade
lillasyster Elvira efter sin pensionering som
föreståndare för barnhemmet i Dala-Husby
(som idag är gourmet-hotell) till Hildurlund och bodde kvar tills huset revs efter
att markarrendet sagts upp av militären på
1950-talet.
Vid Hildurlund hade länge s/s Bylgia sin
natthamn medan hon ännu trafikerade
Karlstad på 1800-talet.
Oscar växte upp, gick på gymnasiet tillsammans med sin lillebror Carl, som blev
konstdocent och ”kändare än Lundadomen”
som den glade och gode festprisse han var.
Oscar gick vidare till Kungliga Tekniska
högskolan och blev där civilingenjör.
I det militära fann han sin bana som väg& vattenbyggare och blev raskt kapten och
gavs sedermera majors avsked när han hade
åldern inne.
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Det var lite häftigare med järnvägsinvigningar på
den tiden! Det författades t.o.m. en kantat som
framfördes av kör och recitatör.

Det framgår av tidningklippet att farfar var populär som
arbetsledare och nog en hel del före sin tid, vilket säkert
hängde ihop med hela hans personlighet. Förplägnaden
gav upphov till tacksamhetstelegram och -brev.

Även under tiden som chef för Järnvägsmuseum
behöll Oscar Werner kontakten med sin tidigare
verksamhet inom Banavdelningen.

Han anställdes som ingenjör vid Örebro–Svartå Jernvegs AB. Den banan som
invigdes med pompa och ståt 1897 blev hans
första.
Oscar gick vidare och hamnade hos Statens järnvägar i Sollefteå som baningenjör
vid Stambanan genom övre Norrland. Han
och hans då nyblivna hustru Hilma (född
Kylander) fick disponera en stor lägenhet
på övre våningen av Hullsta Gård (som numera fått ge plats för Folkets Hus i Sollefteå) och där föddes först min pappa Einar
(1899) och två år senare min faster Gudrun, Dudde kallad. Familjen blev kvar till
någon gång runt 1910. Farfar fick bl.a. ett
par s idouppdrag som innebar att han ritade
Sollefteås gamla badhus, samskolans byggnad samt var statens kontrollant för bygget
av det nya regementet.
Redan på tidigt 1900-tal började farfar
se till att järnvägsmateriel samlades in och
sparades för ett framtida museum över
denna revolutionerande epok i Sveriges historia. Han förde under hela sitt aktiva liv en
livlig korrespondens med stinsar och andra
järnvägare över hela landet för att dels samla fakta själv och dels för att se till att unikt
eller typiskt materiel sparades.
Någon gång runt 1910 kallades han till
Stockholm eftersom han tillsammans med
andra lyckats samla tillräcklig entusiasm
för ett beslut om att inrätta ett järnvägsmuseum. Nu gällde det att samla ihop alla
föremål som han sett till att de sparades,
och föra dem till Stockholm där statens
Jänvägsmuseum kunde invigas den 23 maj
1915. Farfar fick äran att fullfölja sin strävan
genom att bli museets förste föreståndare
och chef. Hans förutseende när det gäller
insamlandet av föremål var unikt i världen
enligt nuvarande museichefen.
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Omslaget till museets katalog. I hans uppgifter ingick även att vara ansvarig för SJ:s
– och därmed Sveriges – deltagande vid
stora världsutställningar runt om i världen.

Världsutställningen i Barcelona 1929 blev
väl ett elddop för farfar, men det lönade
sig! Vid utställningens invigning fick den
svenska paviljongen besök av ingen mind
re än den spanske kungen Alfonso XIII
som till och med bjöd farfar på en cigarett!
Eftersom han inte rökte och det i vart fall
inte passade sig att han rökte vid tillfället,
bad han att ”få spara den till senare” vilket
gör att jag ännu har cigaretten i behåll!
Farfars insatser i Barcelona renderade
honom i gammal god ordning en belöning
i form av en hög kunglig spansk orden.
Ordensbrevet är undertecknat ”Yo, el Rey”
(Jag, Kungen)!
Till världsutställningen i New York tio
år senare, lät han sin måg Tom Björklund,
då reklamchef på NK i Stockholm, flyga ut
ett komplett svenskt smörgåsbord till invigningen. Ett nytt grepp som man kan
säga är ursprunget till att man idag kan
köpa svenska köttbullar i varje IKEA-varuhus runt om i världen. Det engelska ordet
”smorgasbord” myntades vid detta tillfälle.
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Men också utställningar inom Sverige, som
här i Härnösand på 1930-talet.
Eller här, utställningen RES och RASTA där vår nuvarande Konungs
föräldrar invigde tillsammans med farfar.

Den spanska ordenskraschanen.
Här skriver Kung Alfonso i den svenska gästboken under
farfars och minister Danielssons överinseende. Damen
till höger är en hovdam (som förmodligen hade Kungens
cigaretter i handväskan!)
Kungen vandrar vidare med sin
cigarett i munnen! Farfar går till
vänster om honom.
Cigaretten som kungen bjöd min ickerökande farfar på
1929. Notera hans illa dolda förtjusning över att endast
han och den svenske ministern blev bjudna! Att cigaretten hade munstycke var tydligen extra speciellt.
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Men faktum var att han redan 1926 lät
frakta ut ett svenskt smörgåsbord till utställningen i Grenoble. Det gick med såväl
tåg som flyg från NK. Det serverades vid ett
exklusivt tillfälle där farfars kreativa leklusta också visade sig. Placeringskorten var
heliumfyllda ballonger med respektive gästs
namn på. Dessa hölls på plats med en liten
båtboj med kedja och ankare som exakt motvikt. Ända tills för något år sedan hade jag
vid skilda tillfällen flyttat en sådan boj med
tillbehör från ena kartongen till den andra
utan att förstå dess betydelse. Till slut försvann den! Dock återfann jag den av en händelse sedan jag också hittat tidningssklippet
på omstående sida och ”polletten ramlat
ner”. Kedjan med boj och sänke överlämnades till Carl Jan Granqvist tillsammans med
menyerna från tillfället, för vidare befodran
till biblioteket i Grythytteakademin.

En gruppbild tillsammans med medarbetare i den svenska montern i Barcelona.
Farfar Oscar sitter näst längst till vänster.
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Oscar Werner i någon temporärt uppbyggd
paviljongentré med nordisk touch.

Jag läser i ett tidningsklipp från tiden som
jag just funnit:

Oscars ”verksamhetsområden” enligt svärsonen Tom Björklund.

”Resande per flygmaskin till Grenoble!
Nästa onsdag komma enligt DN, general
direktör Granholms (oläsligt) att bjuda på
bankett i Grenoble, en verkligt svensk mål
tid, som till på köpet skall tillagas i kungliga
huvudstaden och sedan delvis nedsändas
pr flygmaskin till ort och ställe. Enligt vad
man berättar hos NK utgöras gästerna av ett
tjugotal utlänningar, fransmän, italienare,
spanjorer m.fl. representanter vid Grenoble
utställningen vars officiella svenska repre
sentant och generalkommissarie för Sverige,
Kapten Oscar Werner, skall fungera som värd
vid banketten.
Först upptager matsedeln ett hejdundran
de svenskt smörgåsbord vars olika rätter
kommer att förses med små kort, som på
franska tala om deras beståndsdelar och var i
Sverige de mest förekomma. Bordet kommer
att upptaga sill i olika former, strömming i
olika former, massor av svensk ost, bl.a. Väs
terbottens och Jämtlands mesost, kaviar och
en del delikatesser m.m. varav en del redan
nedsänts per järnväg till Grenoble. .... Till
efterrätt serveras äkta skånsk spettekaka,

likaså framställd på NK. Spettekakan blir så
stor att den måste tas itu i två delar vid trans
porten – pr tåg – vilka sedan hopsättas vid
framkomsten. .... Bordet ska dekoreras med
grenljus i blått och gult, rönnbär och a
 ndra
svenska prydnader. Som placeringskort blir
det ballonger från NK som fasthålles vid
bordet av små ankare. På varje ballong skall
gästens namn stå tryckt, och snöret skall vara
prytt med respektive länders flaggor. .... Det
är den första större måltid NK skickar utom
lands, men i somras levererade firman kokta
kräftor pr flygmaskin till Paris.”

Tom Björklund skrev sedermera en jättebok
om svensk reklam i vilken han tar upp farfars insatser på den internationella banan
och kallar honom ”Sveriges Reklamchef”.
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Fiske var kul. Med barnbarnen
i ekan eller från bryggan.
Här är farfar cabarévärd vid en julgransplundring. Matsalen på Kungsholmstorg
hade förvandlats till cabarélokal. Scenen
inrymdes i dess alkov. Här är det jag som
är ”adjutant” till vänster.

Farfar behöll sin lekfullhet genom livet.
Hans julgransplundringar är ännu oöverträffade. På 1940- och 1950-talen hade man
inte hört talas om julgransplundringar
med tema, men hos farfar var lägenheten
vid Kungsholmstorg ibland förvandlad till
järnvägsstation och ibland till operascen
eller indianläger!

Farfars julklappar var alltid speciella. Antingen det var modelltåg eller som här en kran
som kunde svänga och lyfta och som jag har
kvar! Och farfar lekte alltid med!
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När farfar fyllde 80 år hyllades han av SJ
med avtäckandet av en byst på museet, som
då låg på Torsgatan (där Bonniers Konsthall
ligger idag). Bysten flyttades efter museets
flytt till Gävle först in i glasmonter sedan
alltför många fingrat på hans näsa som blev
allt svartare. Därefter till pressrummet för
att numera tillsammans med andra höga
potentater ha förvisats till museets magasin
där han står på en hylla mellan Nils Ericson
och Gustaf V!
Redan 1941 hade museet över 25 000
besökande årligen. Det ansågs – och anses
fortfarande – som ett av världens absolut
främsta järnvägsmuseer. Då var museet
fortfarande kvar i sina första lokaler på
Vasagatan. Lokomotiv och vagnar fanns ute
i Tomteboda. Det var först genom flytten
till Gävle långt senare som de två grenarna
förenades. Något som varit farfars dröm.
Många av oss minns också de två model
lokomotiv som fanns uppställda i Central
ens stora hall vid nuvarande ingången
till McDonalds. Att museet släppt denna
utomordentliga reklamplats är synd. Hela
anordningen inklusive myntinkastet för
tio-öringar som satte igång lokomotivens
hjul var farfars idé och konstruktion. Mellan 1927 och 1941 inbringade dessa tioöringar hela 270 000 kronor som oavkortat
gick till välgörande ändamål genom Statsbaneföreningen ”Gör Gott”.
I nuvarande museichefens tjänsterum
finns en annan mindre byst av farfar som
kikar den nye chefen ”över axeln”, som han
säger.

En synbarligen mycket rörd farfar (vi är alla
mycket lättrörda i min familj och fäller tårar
för minsta sak) uppvaktas av SJ:s representant. Bysten, av vilken jag har en replik, är
gjord av min farbror Tom Björklund.
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Oscar Werner var på många sätt en handlingens man och aldrig rädd för att rycka in
där han behövdes. Här ses han i såväl blåställ som ”full ornat” inför en mottagning på
slottet hos Kung Gustaf V 1926.

Farfar drabbades redan på 30-talet av samma form av cancer som förmodligen hans far
dog av. Farfar opererades dock framgångsrikt och kunde leva och glädja oss barnbarn
i ytterligare 16 år innan sjukdomen hann upp
honom igen och han avled 1953, 82 år gammal. Den sista tiden tillbringade han i sitt
hem på Kungsholmstorg där han hölls smärtfri och kunde föra långa samtal med sina två
barn. Pappa antecknade mycket från dessa
samtal, anteckningar som jag har i behåll.
20

Farfar liksom min pappa och – skam till
sägandes även jag, är alla ekorrar. Så när
min hustru och jag skulle sätta bo, behövde
vi i stort sett inte köpa en enda möbel utan
kunde plocka från farfars magasinerade
inventarier. Saker som idag tillhör våra
käraste ägodelar även om vi gjort oss av med
en hel del genom åren.
På det låga skåpet i hallen på Kungsholmstorg stod alltid en skål med honungskarameller! Skålen har jag!

”KUNGEN SOM STINS och hönshuset
som hamnade på MUSEUM”
Vid genomgång av gamla minneslådor från
min farfar Oscar hittade jag ett gammalt
tidningsurklipp från Morgontidningen. Datum saknas men farfar har skrivit ”Karlstad
1927”. Urklippet är inte komplett såtillvida
att farfar tydligen bara brydde sig om en del
av artikeln.
Rubriken kan jag gissa mig till: ”KUNG
EN SOM STINS och hönshuset som ham
nade på MUSEUM”. Kungen det rör sig om
är Karl XV och texten på urklippsfragmentet börjar:
”Så en dag kom en av torparna på gården in
till patron på kontoret, strök sin mössa och
sade: ’Jo, den där lekstugan, patron, i träd
gården, den är snart fallfärdig och ingen
prydnad är den heller. Och nu tänkte jag lik
som fråga om jag kunde få den till hönshus.’
Brukspatronen betänkte sig inte länge.
Mannen hade rätt. Lekstugan, jaha, den
gamla lekstugan, hönshus, ja, den påminde
om ett hönshus, ja, gärna för mej. Slit den
med hälsan... Och dämed var degraderingen
fullständig.
Före detta privatkupén, en gång familjens
stolthet, hade blivit hönshus. (Jag kan tänka
mig att den försvunna delen av artikeln som

föregår själva urklippet kan ha handlat om
privatkupéns tidigare liv som transportfor
don för ett kungligt jaktsällskap. Se mer ned
an. MW:s anmärkning).
Tiden gick igen och ca. 20 år senare 1927,
skulle det hållas utställning i Karlstad. Major
Werner, järnvägsmuseets chef, var där för att
ordna några järnvägstekniska detaljer. Och
då, när han som bäst letade efter några före
mål från järnvägens första tid, var det någon
som satte pekfingret – bildligt talat – på ett
visst torp i Kroppa och bad honom söka där.
Major Werner var inte sen att följa det
givna rådet och efter åtskilligt frågande och
åtskilligt sökande började man ana vad det
gällde. Jaså, det där gamla skjulet, ja, det
hade visst varit hönshus en gång, men nu...
nu var det ingenting att ha.
Nej, kanske inte mycket. Förresten hade det
sjunkit ganska djupt i jorden och var en syn
nerligen dyster erinran om alltings förgäng
else. Men Major Werner anskaffade ett par
spadförsedda karlar, lade själv en musealt
öm hand vid arbetet och hade med tiden nöjet
konstatera att tidens tand varit ganska mild
mot före detta privatkupén. Den kunde reno
veras och den kunde monteras upp i sitt allra
äldsta skick. Och torparen på Kroppa kunde
någon tid senare beskåda det gamla skjulet
som utställningsföremål inne i Karlstad.”

Äldre personvagnar uppställda på stationsområdet vid Karlstadsutställningen 1927.
”Hönshuset” kan vara trean från vänster! En
privatkupé som enligt museets information
vid vagnen där den står uppställd idag, använts för kungligt jaktsällskap, vilket kan
stämma med artikeln som handlade om
Karl XV. Loket Fryckstad drar. Fortfarande
idag när de båda står uppställda på Järnvägsmuseum i Gävle.
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Lars Berggrund

Sveriges Järnvägsmuseum 100 år
En krönika

Inledning
Att sammanfatta 100 år är en omfattande uppgift. Det ska innehålla både bredd och djup. Men det ska också ge översikt! Därför är r edovisningen uppdelad i olika avsnitt, som ibland betonar
bredden, ibland djupet. Museivärldens mål formuleras med orden
SAMLA – VETA – VISA, och det är utgångspunkten också för
redovisningen här. Det kan leda till att vissa uppgifter finns på flera
ställen i texten.
En historisk översikt inleder, med fokus på händelser, organisation, beslut och personal. Därefter presenteras museiföreståndarna
– de äldre med korta porträtt, de nu levande med intervjuer.
Under rubriken SAMLA presenteras sedan samlingarna i form
av föremål och fordon. VETA omfattar arkiv, bibliotek, forskning,
dokumentation och restaurering. Avsnittet VISA handlar naturligtvis om utställningarna – basutställningarna genom tiderna, men
också av mer tillfällig natur – samt trafiken.
De som väntar sig noggranna redovisningar av tillskott och avgång av fordon till samlingarna blir besvikna. Mycket av detta finns
noggrant redovisat i de olika årgångarna av Spår.
Krönikan ser inte bara bakåt: Arbetet idag skildras i både text
och foto, även de delar som museibesökaren inte möter. Framtidsvisionerna kommer till uttryck i intervjun med museichefen
Robert Sjöö.

Lars Berggrund
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Statens järnvägar deltog vid
Stockholmsutställningen år
1866. Den tidiga lokmodellen av Westergöthland syns
till vänster.

Museet genom tiderna
Detta avsnitt behandlar det historiska skeendet, organisation och verksamhet i allmänhet. Utställningar, speciella aktiviteter,
arkiv, samlingar och trafik behandlas mer
ingående i egna avsnitt.
Modeller som skrytbyggen
Sveriges Järnvägsmuseum kan söka sitt ursprung i behovet av att visa upp det modernaste som fanns! Så är det faktiskt, eftersom
flertalet av de detaljerade modeller som
vi idag kan se på museet tillverkades för
utställningsändamål där järnvägen ville
skryta med sina framgångar. Redan vid
Stockholmsutställningen 1866 i Kungsträdgården utställdes en lokmodell, tillverkad
vid maskinverkstaden i Malmö. Föremålen från den utställningen bevarades och
magasinerades omsorgsfullt.
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Faktum är att första gången man stöter
på ordet järnvägsmuseum är i samband
med att SJ äskar anslag för medverkan i
Stockholmsutställningen 1897. I en skrivelse daterad 29 april 1896 anförs att järnvägstrafikstyrelsen fick en bronsmedalj
vid utställningen 1866, och att ett förnyat
deltagande skulle kunna få betydelse även
efter utställningens slut, genom att ”de ut
ställda föremålen kunna så att säga göras till
stommen för ett s.k. ’jernvägsmuseum’ – en
hos oss hittills saknad inrättning, som före
kommer flerstädes i utlandet och der omfat
tats med stort intresse samt befunnits vara
till verklig praktisk nytta.” Det verkar dock
inte som man erhöll de äskade 12 000 kronorna – Statens järnvägar deltog inte i utställningen.

Interiör från Luleåutställningen 1921.

Eldrift och dubbelspår på Västra stambanan marknadsfördes på utställningar
med hjälp av detta
”elektriska tåg”.

Senare var det framför allt förberedelserna för Baltiska utställningen i Malmö 1914
som satte fart på modellbyggandet. Utöver
riktiga fullskaletåg fanns där tre lokmodeller och tre vagnmodeller. Idén hade kläckts
att parallellt med de modernaste fordons
typerna ställa ut de äldsta. Här fanns
Fryckstad, Trollhättan och Göta.

SJ:s eget modellbyggande pågick ända
till början av 1940-talet, och omfattade upp
mot 40 modeller. Utöver lok och vagnar var
broar, byggnader och färjor representerade.
Nästan alla fordonsmodeller var tillverkade vid huvudverkstaden i Örebro. De var
extremt detaljerade – kraven på modellerna
var att allt skulle finnas med och vara helt
skalenligt samt dessutom fungerande om
det fanns en funktion på originalet. Detta
innebar att det lades ner 10–20 000 timmar
på varje fordon. SJ-ledningen uppmärksammade den höga kostnaden och satte stopp
för beställningar i mitten av 1930-talet. Den
sista modellen från huvudverkstaden var ett
Gb-lok, ett godsånglok, som beställdes redan
1932, men inte levererades förrän 1944.
Även senare har modeller byggts av olika
tillverkare och med olika syften, men aldrig
med samma noggrannhet som de första årtiondena.
Modellerna behövdes vid de utställningar
som SJ deltog i för att göra reklam för järnvägen och för Sverige. Det var svenska utställningar i Luleå (1921), Nässjö, Göteborg,
Karlstad, Jönköping, Örebro, Sundsvall, Bollnäs, Halmstad, Helsingborg och Stockholm
under 1920-talet, men också internationella
utställningar som i San Fransisco, Milano,
Grenoble, Köpenhamn, Rom, Köln, London,
Berlin, Barcelona, Posen, Antwerpen, Dresden, Lübeck, Leipzig och New York. Det var
inte märkligt att Järnvägsmuseet organiserades under eller tillsammans med reklam- och
PR-avdelningarna genom hela 1900-talet!
San Fransisco-utställningen genomfördes redan 1915 och ingen personal från
museet medverkade. Transporterna av modeller förorsakade en hel del besvär. Den
svensk-amerikanska tidningen Vestkusten
skrev upprört om hur engelska tulltjänste
män i Kirkwall rev upp de omsorgsfullt
emballerade föremålen trots noggranna
skeppspapper. Skadorna orsakade reparationer för tusentals kronor.
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Tidiga tankar om bevarande
Det var under slutet av 1890-talet som tanken på ett järnvägsmuseum tog fastare
form. Inom Statsbanornas tjänstemannaförening, som bildats 1890, diskuterades
frågan våren 1897. Vid ett möte 22 maj fick
sekreteraren Vincent Ahlberg uppdraget att
förbereda frågan om bildandet av ett museum. I september var frågan uppe igen, och
sekreteraren läste upp ett förslag till upprop. Ordföranden Gustaf Welin meddelade
att han fått stöd för tanken från medlemmar i Järnvägsstyrelsen. Vid sammanträdet i Götiska rummen i Berns salonger den
11 december 1897 togs beslut att publicera
uppropet. I protokollet står:
”Ordföranden meddelade, att styrelsen för
tjenstemannaföreningen ansåg det vara
högst angeläget att några förberedande åt
gärder vidtogos för att om möjligt få till
stånd ett jernvägsmuseum. Men anledning
härav beslöts, att ett upprop skulle utfärdas
i Jernbanebladet till de enskilda järnvägar
nas direktioner och till för saken intresserade
personer, att var och en i sin mån verka för
denna plans realiserande.”

Redan i december 1897 infördes uppropet
från tjänstemannaföreningen i Jernbanebladet. Där uppmanades alla för saken intresserade personer att, i väntan på att ett
järnvägsmuseum skulle komma till stånd,
”ej låta sådana föremål, som i något avse
ende kunna vara belysande för vårt jernvägs
väsendes utveckling förfaras”. Uppropet
undertecknades av dåvarande ordföranden
Knut Killander och sekreteraren Vincent
Ahlberg. Vincent Ahlberg hade då en tvåmånaders son, Nils Ahlberg, som senare
skulle bli museiföreståndare. Uppropet
ledde till att det samlades in åtskilliga uppgifter om gamla föremål, men inte till något
museum. Tjänstemannaföreningen beslutade hösten 1900 att åter ta upp frågan. Men
det skulle ta ett par år.
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En bild från Oscar
Werners besök i
Nürnberg.
Redan 1902 hade baningenjören Oscar
Werner under en studieresa i Europa besökt järnvägsmuseet i Nürnberg, som öppnat 1 oktober 1899. Han hade i föredrag och
i Jernbanebladet beskrivit museet och förordat ett svenskt järnvägsmuseum.
I december 1904, skrev tjänstemannaföreningen till Järnvägsstyrelsen om att öppna ett
museum. Föreningen nämnde att den redan
tagit emot en del föremål och många löften
om bidrag till detsamma. Järnvägsstyrelsen
begärde en utredning av första distriktet, och
det blev baningenjören Oscar Werner och byrådirektören Erik von Friesen som fick uppdraget. I februari 1905 gick ett upprop till alla
distriktsförvaltningarna att förteckna föremål och annat som kunde belysa järnvägens
utveckling. Tanken var att etablera ett museum i anslutning till SJ:s 50-årsjubileum
1906. Given plats var intill Centralstationen
på en tomt vid korsningen Östra Järnvägsgatan och Gamla Kungsholmsbrogatan (där
Arlanda Express finns idag).

Rapporten, som lämnades 4 november
1905, innehöll såväl långa listor på föremål som var lämpliga att ställa ut, som ett
genoma rbetat förslag till museibyggnad och
utställningsområde. Kostnaden bedömdes
till 90 000 kronor, hälften till uppställning,
hälften till en byggnad. Järnvägsstyrelsen
ansökte 25 november 1904 om bidrag med
50 000 kronor för ett museum. Men ansökan avslogs av civilminister Schotte med
hänvisning till de dåliga konjunkturerna.
Trots detta fortsatte insamlingen av föremål.
På den stora Baltiska utställningen i Malmö sommaren 1914, var SJ representerat
med en utställning av samma ytstorlek som
det nuvarande museet i Gävle, inom- och
utomhus. Man hade både äldre och moderna lok utställda – Fryckstad, Trollhättan och Göta var de gamla – bland de
moderna fanns F 1200 och Pa 27, som så
småningom skulle bli museilok! Där fanns
också en mängd modeller av lok, vagnar,
broar, en tågfärja med färjeläge, malmbangården vid Svartön och flera andra. Arbetet
med modellerna hade pågått i flera år. Efter
utställningen beslutade Järnvägsstyrelsen
att modeller, föremål, ritningar, fotografier
och annat som varit utställda skulle visas
för allmänheten på Klarabergsgatan 70.
Beslutet togs 15 oktober 1914 på förslag
av byrådirektören Erik von Friesen. F
 örste
baningenjören Oscar Werner fick uppdraget att handha uppställning och tillsyn.
Han blev därmed museets förste föreståndare. De föremål som distriktsförvaltningarna förtecknat för att införlivas i museets
samlingar skulle överlämnas till museet,
och tillsammans med föremålen från Baltiska utställningen inventarieföras i Järnvägsstyrelsen.

Baltiska utställningen i Malmö 1914.
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Loksalen på Klarabergsgatan år 1931. Modeller dominerade på museet.

Museet på Klarabergsgatan 70,
åren 1915–1932
Den 23 maj 1915 öppnades museet. Klarabergsgatan 70 var gemensam adress för en
stor del av det så kallade Annexet, som låg
där Hotell Royal Viking nu finns. Museet
hade adress Klarabergsgatan 70 B. Entrén
låg över gården i längan mot Mäster Samuelsgatan, som på den tiden gick ända fram
till järnvägen. Tre trappor upp i fyra rum
och ett mindre förrum samt två vindskontor visades utställningen – hur den såg ut
beskrivs på annan plats i denna skrift.
Under denna tid fanns ingen särskild organisation där museet placerades. Oscar Werner fanns kvar på banavdelningen på Första
distriktet, och där fanns också hans hjälp –
de första åren hette han Karl Emil Lundin,
1923 kom Oscar Fernström. Men de räknades
inte som kostnad för museet, som bara hade
28

budget för driftkostnad och särskilt anslag
för inköp, i första hand modeller. Enligt beslut i Järnvägsstyrelsen skulle kostnaderna
bokföras på Första distriktet, och i slutet av
året avföras i styrelsens räkenskaper.
Men utrymmet blev snart alldeles för
trångt. Redan 1916 begärdes större lokaler. Modeller var på väg hem från den stora
världsutställningen i San Francisco samma
år, men det fanns inget utrymme att visa
dem. Visst gehör fick man – ett rum tillkom 1918 och fyra rum 1922. Museet nådde
då ända fram till hörnet mot bangården.
Många alternativ diskuterades genom
åren. En möjlighet fanns tvärs över Mäster
Samuelsgatan, men det ansågs inte lösa
några problem. Redan 1917 föreslogs nybyggnad på det gamla gasverket, som låg på
västra sidan av Centralstationen. Det skulle

Museets lokaler 1915–1945:
1. Museet 1918.
2. Utvidgning 1922.
3. Nya lokaler 1929.
4. Utvidgning 1933.
T.h. Mäster Samuelsgatan,
t.v. Vasagatan.

återkomma åtskilliga gånger som förslag. År
1924 skrev generaldirektör Granholm till
Stockholms stad med förslaget att museet
skull förläggas till det s.k. retorthuset på
gasverket, en stor industrihall som säkert
hade varit utmärkt som museum. År 1926
kom ett bearbetat förslag vid gasverket,
men också ett annat vid Stockholms norra,
där SJ disponerade ganska stora utrymmen.
Besökstalen som första året låg på 2 000
ökade år för år, vilket ledde till trängsel och
otrivsel i museet. År 1927 passerades 6 000
besökare. Varje år strömmade gåvor i smått
och stort format in, vilket inte förbättrade
lokalsituationen.

Större föremål, som inte kunde ställas
ut i museet, förvarades på flera olika platser runt om i landet. Första noteringen om
Tomteboda kommer 1918, då loket Trollhättan skänks till museet från Nydqvist &
Holm i Trollhättan – det loket ställdes upp
vid Tomteboda, och då fanns redan andra
museiföremål där. En del fanns i det så kallade Mobiliseringsförrådet, ett skjul som
användes under första världskriget, men
mycket stod under bar himmel. År 1920
skrev museet till Järnvägsstyrelsen och begärde 10 000 kr för att bygga ett skjul intill
det andra, vilket beviljades för utbyggnad
året efter. Det stod klart 1923.
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Museinämnden vid sammanträde
den 20 december 1934. Från vänster:
Oscar Werner, Oscar Söderberg,
Jakob Lundberg och Ernst Lindegren.
Järnvägsstyrelsen ville se en museinämnd till stöd och tillsyn av museets verksamhet, och beslutade om detta i april 1923.
Nämnden fick fyra ledamöter förutom museiföreståndaren, och dess ärenden skulle
handläggas på Administrativa byrån. Förslag till instruktion togs fram av nämnden,
men Oscar Werner biträdde inte förslaget.
Han ansåg nämnden onödig och bara ett ingrepp i hans handlingsfrihet. Men instruktion blev det i alla fall, beslutad i september
1923.
År 1927 ställdes ett par modeller ut i stora
vänthallen på Centralstationen. Genom att
stoppa in en 10-öring fick man igång lokets
rörelsemekanism, och det lockade många.
De insamlade pengarna gick till ”Statsbaneföreningen Gör Gott” för social verksamhet
bland järnvägsanställda. Dessa lokomotivautomater kom att sättas upp på fler platser
i landet, och de insamlade 10-öringarna gav
fram till början av 1960-talet över 225 000
kronor!
År 1929 bestämdes att museet skulle flytta
till lokaler på andra våningen i samma fas
tighet, med nio rum, korridor och förrum
på 115 m 2. Medan ombyggnad pågick var
museet stängt från juli 1929 till juni 1930.
En vecka i oktober 1929 firades ”Lokomoti30

vets 100 årsdag” med en utställning av lok
på spår 1 utanför museet, och en tillfällig
utställning i resgodsutlämningen alldeles
intill – antalet besökare var ca 53 000.
Oscar Werner gjorde stora ansträngningar för att få större lokaler, men det
lyckades inte fullt ut förrän efter 15 år. Han
pekade upprepade gånger på lämpliga lokaler i samma kvarter. I oktober 1932 beslutade Järnvägsstyrelsen att museet skulle
få disponera de önskade lokalerna. Vintern 1932/33 genomfördes ombyggnad, och
museet höll stängt från november till mars.

Museinämnden
Museinämnden instiftades 1923 och verkade fram
till 1963, med tillfällig upplivning 1966. Från början
hade den tre ledamöter förutom föreståndaren. 1942
utökades den med en ledamot, och 1959 bestämdes
att den skulle ha fem ledamöter förutom museiföreståndaren och reklamchefen, alltså sju personer.
Ordföranden har varit förste maskiningenjör
Karl Ludvig Nelson 1923–1930, förste trafikinspektör Oscar Söderberg 1930–1940, förste byråingenjör
vid Bantekniska byrån Jakob Lundberg 1940–1942,
överinspektören för trafiktjänsten Rudolf Markland 1942–1944 och slutligen överdirektören Edvard Oredsson 1945–1966. Såväl ordförande som
övriga ledamöter satt långa perioder – totalt endast
16 personer. Oredsson var under lång tid ställföreträdande generaldirektör och det tydligaste exemp
let på att ledamöterna i museinämnden var höga
och inflytelserika chefer inom SJ. Flera av ledamöterna var starka personligheter. Några exempel:
Rudolf Markland (1890–1968) var trafikelev och
gjorde trafikkarriär inom SJ från 1907. Han var
bland annat stins i Trelleborg, och blev 1938 tillförordnad överinspektör vid trafiktjänsten, ordinarie
från 1943. Efter Stockholmstiden var han distriktschef i Luleå från 1945 och i Malmö till pensioneringen 1956.
Edvard Oredsson (1896–1988), son till en stationskarl i Jämshög i Blekinge, hade liksom Markland endast realexamen – normalt inte tillräckligt
för karriär inom SJ. Han blev stationsskrivare och
avancerade sedan snabbt. Han blev överinspektör
1945, överdirektör och souschef 1949. Han var en
direktkontakt mellan generaldirektören och museinämnden och mycket betydelsefull under tider när
museets relation till ledningen var ansträngd. Han
gick i pension 1962, men kvarstod som ordförande.

Hugo Nilson (1887–1962), förste baningenjör
och nämndledamot 1944–1952 var en av de verkliga legendarerna inom SJ:s banverksamhet. De
många historierna tecknar en bild av en auktoritär,
lite råbarkad ”rallarbuse” med kraftfullt språk. Det
sägs att han visade stopp till tågen med sin promenadkäpp när han inspekterade Söderströmsbron i
Stockholm. Han var anställd vid Statens järnvägsbyggnader från 1914 och arbetade över hela landet
med många olika projekt.
Per Thure Olsson (1910–1995), baningenjör,
förste baningenjör och slutligen överingenjör vid
Banavdelningen, var nämndledamot 1956–1966.
Han var lågmäld, underfundig och mycket ämabel. Han kallades alltid ”Pertúre” av arbetskamraterna. Thure var en av de stora i SJ banavdelning,
en nytänkare och en utmärkt ledare, ”doyen”, alltså
ålderman, bland bandistriktscheferna efter 1964.
Museinämndens roll var uppenbarligen ett sätt
för SJ-ledningen att få viss kontroll på museet.
Under 1950- och tidigt 1960-tal var den viktig för
diskussionen om museets framtid. Den hade ofta en
annan uppfattning än museicheferna – inte minst
när det gällde om lokalisering utanför Stockholm
var möjlig eller ej.
När museet från 2007 fick ett museiråd var inriktningen en helt annan. Det viktiga i det nya rådet
var att få in röster från den övriga museivärlden,
med representanter från Nordiska museet, Tekniska museet och Riksantikvarieämbetet förutom
representanter för Trafikverket (Banverket) och
Järnvägsmusei Vänner. Därmed har diskussionen
om vad som är rimlig standard på museets verksamhet kunnat fördjupas.
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Sal A, Sjöfartsförbindelser med Tyskland, år 1933. Närmast färjeläget
i Trelleborg med tågfärjan ”Konung Gustaf V”.
Större utrymme på Vasagatan 3,
åren 1933–1945
Museet flyttade inte, utan man slog ut väggen och fick hela raden rum längs Mäster
Samuelsgatan. Totalt hade museet nu 16
rum och två korridorer på en sammalagd
yta av 585 m 2. Dessutom ett förråds- och
verkstadsrum samt fyra rum för museiexpeditionen, och man fick behålla elva
vindskontor som magasin. Samtidigt flyttades entrén till Vasagatan 3, på kvarterets
”framsida” i stället för den undanskymda
platsen från tidigare. Det nya museet öppnades 24 mars 1933. Rymligheten och den
attraktiva adressen ledde till kraftigt ökat
besöksantal: redan 1933 nådde man mer än
20 000 personer! Det tidigare rekordet från
1927 låg på 6 000 personer. Museet syssel32

satte nu runt 10 personer, och 1930-talet
blev en första guldålder. Nu trycktes för
första gången en museikatalog, och det togs
fram en tilltalande reklamaffisch. Kata
logen rönte stor efterfrågan, och en andra
och tredje upplaga trycktes under 1934.
Trots detta kunde bara en bråkdel av samlingarna visas. Inför utvidgningen hade ytbehovet bedömts till 2 500 m 2, 4–5 gånger
större än det nya museet. Efterfrågan på
större ytor fanns hela perioden, framför allt
förråd. Men i museinämnden diskuterades
ofta mer långsiktiga lösningar. Ett alternativ som var uppe gällde ett gemensamt
kommunikationsmuseum vid det 1936 invigda Tekniska museet på Gärdet.

Ett 40-tal järnvägstjänstemän samlade till museiombudsmötet i
november 1933.

Personalen samlad i maj 1935 för att fira museets första 20 år.
Sittande från vänster: Odfelt, Werner och Svensson. Stående från
vänster: Hjelm, Wimmerstedt, Pehrsson, Östner och Lundin.

Oscar Werner genomförde år 1933 ett
upprop efter museiombud runt om i landet.
Ett 40-tal järnvägstjänstemän ställde upp,
och fick en genomgång vid ett möte i Stockholm den 22 november. Werner hade själv
varit outtröttligt aktiv att leta och ”lägga
beslag på” föremål som var intressanta för
museet. Nu fick han hjälp av en hel armé.
Det noterades i årsredogörelsen för 1934 att
ombudens arbete lett till flera förvärv av
värdefulla föremål. Detta år infördes ombud även vid enskilda järnvägar.
Varje år medverkade museet med planering och genomförande av ett flertal utställningar inom Sverige och utomlands. SJ:s
resebyårer önskade modeller till sina skyltfönster. Vissa år gick reklamverksamheten
ut över det önskvärda museiarbetet. Man
anmodade pensionerade järnvägsmän att
inkomma med berättelser och minnen från
sin tjänstgöring, och man startade ett projekt att få en samlad bild av byggnadsverksamheten vid järnvägens första halvsekel.
Den 23 maj 1935 kunde museet fira sitt
20-års jubileum. En planerad minnesutställning fick skjutas upp på grund av medverkan vid världsutställningen i Bryssel.
Oscar Werner skrev i årsredovisningen:
”Från en blygsam början med få föremål i
små utrymmen har museet nu i ord och bild
nått en omfattning som visar den besökande
de viktigaste områdena av statens järnvägars
och därmed ock de svenska järnvägarnas
verksamhet … vunnit en lokal som vad läge
beträffar torde vara huvudstadens bäst be
lägna.” Då var majoren Werner redan inne
på sitt sista tjänsteår.
Oscar Werner gick i pension 1 november
1936 och efterträddes av förste bokhållare
Bror Edward Pehrsson. Han hade varit anställd på banavdelningen sedan 1911, och
a rbetade sedan 1929 på museet – han var väl
inövad. Efter Werners avgång passade det
väl att skilja på reklamen och museet. Från
november fördes reklamen över till Person33

trafikbyrån, medan museet ställdes under
Kanslibyrån. Järnvägsstyrelsen hemställde
om att få inrätta en aktuariebefattning på
Järnvägsmuseet, och riksdagen beslutade
detta våren 1938. Pehrsson tillförordnades
som aktuarie från 1 juli 1938. Det var nu ett
halvdussin personer som skulle fylla manteln efter Oscar Werner. År 1934 hade en
stationskarl anställts som vakt. Han hette
Bernhard Hjelm, och skulle genom åren
avancera till föreståndarens närmaste man.
Oscar Werner var inte förtjust i att
pensionera sig. Han bad generaldirektör
Granholm att få fortsätta tjänstgöra som
museiföreståndare. Men eftersom inga personalkostnader fanns i budget för museet
var detta inte möjligt. Han skrev i oktober
och erbjöd sig fortsätta utan ersättning,
Granholm svarade i november att den disponibla personalen räckte för alla göro
målen, och avböjde erbjudandet.
En del av rummen som använts för rek
lamavdelningen kom nu museet till godo,
och man kunde öppna nya avdelningar. Ett
upprop gick ut 1937 till alla stationsföreståndare att komma in med stationshistorier
till museet. Det fanns ofta både muntligt
och skriftligt material ute på stationerna.
Redan året efter hade ett 50-tal berättelser
kommit in. De blev efter några år mer än
150 stycken. En stor mängd gåvor lämnades
in varje år. Ofta var det nu barnbarnen till
järnvägens pionjärer som hade hunnit bli
gamla, och donerade minnen från t.ex. Nils
Ericson, Claes Adelsköld, Carl Oscar Troilius och Rudolf Cronstedt.
Edward Pehrsson bjöd in de nordiska
järnvägsmuseicheferna till ett möte i Stockholm i november 1937, då de jämförde erfarenheter och diskuterade strategier. Det
fanns stora likheter, men också skillnader. De norska och danska museerna hade
mycket små anslag, och det danska var inte
ens öppet för allmänheten. Det var endast i
Sverige som återställande av fordon till ursprungsskick hade påbörjats.
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Oscar Werner tar emot Cronstedts album i december
1933 av dennes sonsons son arkitekt Rudolf Cronstedt.
Nordiskt museimannamöte i november 1937. Aage Ohmeyer, Köpenhamn, Harald Poppe, Hamar, Uno Öller, Helsingfors, samt Ivan Bodstedt (sekr) och Edward Pehrsson, Stockholm. Sedan 1997 träffas de
nordiska järnvägsmuseerna årligen.

Museets personal samlad den 8 juni 1936
På fotot stående från vänster: K.G. Lundin, Adolf Blomqvist, Signe Odfelt, Oscar Fernström, Axel Winkler, Per Östner,
Rut Svensson och Bernhard Hjelm. Sittande från vänster Anna Kronberg, Viktor Wimmerstedt, Ivan Bodstedt, Edward
Pehrsson och Oscar Werner.
Vid denna tid ingick reklamen i museets arbete. I november 1936 överfördes den till Persontrafikbyrån med förste
stationsskrivare Adolf Blomqvist, ritare Per Östner och kontoristerna Axel Winkler och K.G. Lundin.
Karl Emil Lundin 1915–1923 (ej med på bilden) och Oscar Fernström 1923–1938 biträdde Oscar Werner de första
åren. Ingenjören Per Östner och kanslisten Rut Svensson kom 1928, stannade till 1936 respektive 1945. Kontorsskrivare
Viktor Wimmerstedt och förste kanslisten Signe Odfelt kom 1932. Wimmerstedt var kvar till 1944, medan Signe Odfelt
blev kvar ända till 1956. Förste telegrafisten Ivan Bodstedt arbetade på museet 1933–1942.
Två blivande trotjänare började 1934, Anna Kronberg och Bernhard Hjelm. Kanslisten Anna Kronberg var kvar
till 1958 med ett uppehåll 1942–1945. Bernhard Hjelm hade hjälpt till periodvis redan 1928–1930. Han började som
stationskarl och slutade som extra ordinarie kontorsskrivare och föreståndarens ersättare. Han var kvar till pensionen
1964. Förste bokhållare Edward Pehrsson började på museet 1929, hade ansvar för lok och vagnar, och blev Oscars
Werners efterträdare och aktuarie 1936. Han gick i pension 1944. Oscar Werner var museets förste föreståndare
1915–1936, och gick motvilligt i pension kort efter fotografiet ovan.
Arbetsfördelningen, som den beskrivs i årsredogörelsen för 1936: Förste telegrafist Ivan Bodstedt arbetar med
forskning över Sveriges äldsta järnvägar 1802–1865. Kontorsskrivare Viktor Wimmerstedt handhar katalogisering
och förvaring av föremål och litteratur. Kansliskrivare Rut Svensson sköter diariet och upprättar ett kortregister för
att underlätta forskning. Kansliskrivare Signe Odfelt handhar den stora samlingen negativ, kopior, skioptikonbilder och
film.Kansliskrivare Anna Kronberg utför skrivmaskinsarbete, bl.a. åt Bodstedt. Stationskarl Bernhard Hjelm handhar
vakthållning och utför reparations- och ändringsarbeten.
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Ute i Tomteboda hade konservering av
de äldsta fordonen kommit igång 1934. De
skulle återställas i ursprungligt skick, och
museet arbetade tillsammans med Nordiska museets konservator. Arbetet leddes
av lokmästaren Nils Nihlén, som skulle
komma att betyda mycket för samlingarna i
Tomteboda. Från 1940 fick han också hjälp
av trafikchefen på Köping–Uttersberg–
Riddarhyttans järnväg, Nils Ahlberg. Han
var en av landets kunnigaste på ånglokens
historia och ursprungliga utseende. Prins
August blev färdig 1938, och samma år togs
förslag fram till en museibyggnad i Tomteboda, en stor hall där den rörliga materielen skulle kunna visas. Museet hade nu
ett 20-tal lok och ett 40-tal vagnar att visa
upp. Till bygget beviljades 230 000 kr i beredskapsstaten för 1940/41. De ströks 1941
med hänvisning till konjunkturerna – det
var världskrig. Museet krävde då nödvändiga insatser för att ge oersättliga föremål
tak över huvudet, och beviljades 15 000 kr
av Järnvägsstyrelsen på hösten. Den provisoriska hallen blev klar 1942.
När en av tjänstemännen på museet,
stinsen Gustav Stuart, gick i pension våren
1938, ersattes han av Tufve Spångberg, som
kom från Trafikförbundet Uppsala–Norrland, där han varit telegrafföreståndare.
Han fick ansvar för tillsyn och skötsel av
alla rörliga modeller i museet. Han fick 1942
också ansvar att övervaka lokrenoveringen
i Tomteboda.
Det stundade tuffare tider. 1940 fick
museet lämna ifrån sig en sal för telefonväxelns utvidgning. Även om man lovades
kompensation, var det ett dåligt tecken. Det
genomfördes också en beredskapsplanering
– hur och vart alla värdefulla saker skulle
evakueras i fall av fara. Bland annat flyttades alla gamla möbler till stationen i Tierp
och en del modeller till väntsalen i Skyttorp.
Bromodellerna fick inte visas av säkerhetsskäl. 25-årsjubileet firades i all stillhet vå36

ren 1940, men museet tog i alla fall fram en
minnesskrift. 1942 försvann ytterligare ett
rum till trädgårdsdirektörens expedition.
Samarbetet med reklamavdelningen var
fortfarande intimt, och med tiden blev avståndet för stort organisatoriskt. I samband
med omorganisation 1942 begärde man att
få tillhöra samma byrå som Reklamavdel
ningen. Detta beviljades, och från april
1942 flyttades museet till Persontaxebyrån,
dit också Reklamavdelningen hörde.
Den 8 oktober 1942 öppnades den enkla
lokhallen i Tomteboda för att visa allmänheten de viktigaste fordonen några korta
timmar varje vecka under sommarhalvåret.
Det var kommunikationsminister Gustaf
Andersson i Rasjön som invigde hallen efter tal av generaldirektören Gustaf Dahlbeck, Nils Ahlberg och museiföreståndare
Edward Pehrsson. Just när utställningen
förklarades invigd signalerade alla ång
lokens ångvisslor – för att visa glädjen över
att ha fått ”sitt slutliga hem”, som det skrevs

Lokmästare Nils
Nihlén i Tomteboda 1945.

Föreståndaren
Tufve Spångberg
demonstrerade på
sitt sätt mot stängningen av museet
på Vasagatan år
1946.

i årsredovisningen. Framtiden skulle dock
peka åt annat håll. Men än så länge var det
endast loken som kunde visas. Redan 1943
äskades anslag för en vagnhall, vilket beviljades och arbetet kunde påbörjas under
slutet av året.
Våren 1944 föreslogs att det populära och
värdefulla museet borde kunna flytta in i
huvudverkstaden i Tomteboda, när nu en
flyttning av den till Hagalund var aktuell.
Hösten 1944 var rik på förändringar. Före
ståndare Pehrsson avgick med pension i
augusti, och han efterträddes av Tufve
Spångberg, som från oktober utnämndes
till aktuarie och museiföreståndare. I
november fick museinämnden ny ordförande, överinspektören Edvard Oredsson,

som skulle upprätthålla den posten i ett
kvartssekel. Men för den nye föreståndaren
stundade bistra tider. Man kände sig dominerade av reklamavdelningen och krävde
tydligare självständighet i organisationen.
Museet hade nu bara fem anställda förutom
frivilligkrafterna ute i Tomteboda.
vagnhallen
Den 27 maj 1945 öppnades 
efter byggnadsarbeten och uppsnyggning
med väg och planteringar. Här blev lokmästare Nils Nihlén ansvarig fram till
1952. Ett antal frivilliga uträttade stort arbete med tillsyn och underhåll under hela
den tid hallarna vid Tomteboda fanns. En
läsvärd artikel om dessa finns i Spår 2003.
Lokalerna var från början mycket enkla,
men förbättrades allteftersom. Ett grundläggande problem var de mycket bristfälliga konstruktionerna, vilket ledde till stora
problem med fukt och inläckande vatten.
Det fanns ingen värme, och under vintern
kunde ingen verksamhet fortgå.
Fortfarande talade Spångberg sig varm
för nya museilokaler i Tomtebodatrakten, men redan i april 1946 fick kaxigheten
en knäck – det ryktades om utrymning av
museet på Vasagatan till följd av lokalbristen inom SJ. Spångberg kunde inte tro att
det kunde komma ifråga innan lämpliga
ersättningslokaler skaffats fram. I augusti
kom de nytryckta museikatalogerna – men
Järnvägsstyrelsen tog beslut den 2 september om utrymning av lokalerna. Det fanns
sedan tidigare en rumsbrist på runt 30 rum.
Det var införandet av källskatten som akut
krävde ytterligare ett 10-tal rum för nya
tjänstemän. Den 5 oktober 1946 stängdes
museet och inventarierna magasinerades,
bland annat i skyddsrummen under Centralstationen. I skrivelser och årsredogörelse framtonar Spångberg nästan som en
don Quijote i en blandning av förtvivlan och
ilska över situationen. I november 1946 kom
han med ett nytt förslag: en tennishallsliknande lokal i Karlbergs park. Men utan
framgång.
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Entrén till museets lok- och
vagnhall i Tomteboda sommaren 1948.
Utkörda och magasinerade
åren 1946–1949
SJ:s ökade lokalbehov ledde alltså till att
museet fick lämna lokalerna på Vasagatan.
Trots 50 års ansträngningar hade inget
permanent museum åstadkommits. Stängningen orsakade en häftig reaktion hos allmänheten och i pressen. Det ledde till och
med till en interpellation i riksdagen. Statsrådet Torsten Nilssons svar var att man
skulle se ”nedläggandet av museets verk
samhet såsom allenast temporärt”. Museets
expedition och arkiv flyttade i november
1946 till tillfälliga lokaler i SJ:s kontorshus
i Tomteboda. Det fanns planer på att inhysa
även museet på vindsvåningen där, men
brandrisken satte stopp för detta.
Ute i Tomteboda fortsatte problemen. I
årsredovisningen för 1947 konstaterades att
man hackat rost från fordonen till en vikt
av 674 kg. Och det skulle bli värre. Brandskyddet var dåligt, och 1948 inträffade ett
eldsvådetillbud när det torra gräset invid
museet fattade eld från gnistor från ett
växellok på verkstadsbangården. Lyckligt
vis upptäcktes elden, men risken att förlora
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oersättliga värden framstod tydligt. Brandskåp sattes upp under 1949.
Museets föremål stod inte bara magasinerade. Sommaren 1948 ordnades i samarbete med modelljärnvägsföreningen Järnvägssällskapet en utställning ”Tåget går”
på Skansen, där ett antal av museets modeller ställdes ut. 100 000 besökare såg utställningen på fyra månader – ett bevis på
allmänhetens intresse.
Spångberg återkom 1949 med ett nytt nybyggnadsförslag, nu i koloniområdet strax
väster om lok- och vagnhallarna i Tomteboda, men ställningstagande sköts på
framtiden. I slutet av året, den 17 december beslutade Järnvägsstyrelsen att en utställningslokal för museets räkning skulle
ordnas i det nybyggda Bonnierhuset på
Torsgatan 19, en dryg km från Centralen,
där Bonniers konsthall huserar idag. Men
expedition och arkiv blev kvar i Tomteboda
ända till 1952, då de fick plats i SJ:s lokaler
på Torsgatan 17, granne med den nya modellhallen.

Entrén till modellhallen på Torsgatan
19. Förväntansfulla
besökare på väg in
till museet år 1959.
Korttidsboende på Torsgatan och flyttplaner
åren 1950–1964
När Bonnierskrapan byggdes 1949 fanns
lokaler som till en början stod lediga. Ett
10-årskontrakt upprättades med Åhlén
& Åkerlund som gjorde att museet kunde
öppnas 15 maj 1950. Man hyrde 500 m 2 i
bottenvåningen för utställning av modeller och en mindre verkstad. I verkstaden
reparerades modeller och byggdes nya. Vid
invigningen talade den nye generaldirektören Erik Upmark. Han var generaldirektör
i 20 år, och han skulle följa museets hela
ökenvandring fram till beslutet om flyttning till Gävle. Att allmänheten gillade att
åter kunna besöka museet visar besökssiffran: över 20 000 personer kom till Tors-

gatan på ett halvår. Besökstalen låg sedan
stadigt över 20 000 per år. År 1951 var det
33 000, och 1958 slogs rekord med över
34 000.
Behovet av bemanning i modellhallen och
i verkstaden ledde till att antalet anställda
ökade igen för att mot slutet av 1950-talet
passera dussinet. Det var första gången
sedan 1930-talet.
Den 20 oktober 1951 fyllde Oscar Werner 80 år, och han firades med en samling
i modellhallen. En byst av Oscar Werner
skänktes till museet – jubilaren önskade att
bysten skulle stå mitt ibland de saker han
ägnat större delen av sin gärning.
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Den stora modelljärnvägen i modellhallen
på Torsgatan 19 fascinerade många.
Under februarilovet 1955 hölls även lokoch vagnhallen i Tomteboda öppen för
besök. Tre skollediga ynglingar passade
på tillfället att studera hur en semafor
fungerar.

Interiör från vagnhallen i Tomteboda år 1956.
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Museets kansli och
arkiv flyttade 1952
till SJ:s byggnad på
Torsgatan 17.

Exteriör från museiskjulen i Tomteboda
år 1953.

I mars 1952 kunde äntligen kansli och
a rkiv flytta närmare utställningen. De fick
utrymmen i SJ:s lokaler på Torsgatan 17,
intill modellhallen, och kunde även stuva
in en del magasinerat materiel i källaren.
Under 1952 passerade det totala antalet besökare till museet 500 000 personer.
Tufve Spångberg avled i juli 1952 efter en
kort tids sjukdom. Föreståndarposten stod
vakant fram till årsskiftet. Hans efterträdare blev Nils Ahlberg, som varit trafikchef för Köping–Uttersberg–Riddarhyttans

järnväg fram till förstatligandet i juli 1952.
Han var en känd järnvägshistoriker och
Sveriges mest framstående expert på ånglok. Ahlberg var väl känd med verksamheten – han hade medverkat vid arbetet med
upprustning av loken i Tomteboda tio år
tidigare. Det var han som var nyfödd när
fadern Vincent formulerade uppropet om
museet 1897.
Lokmästare Nihlén tvingades efter 1952
att av hälsoskäl avsluta sitt arbete i lok- och
vagnhallen. Han var då 76 år fyllda, och
hade i många år lagt ner ett hängivet arbete
för museet.
Under de kommande åren förvärrades
problemen med museiskjulen i Tomteboda. Reparationer fick ofta skjutas upp.
Taken reparerades 1953 och provisoriska
tak över de fordon som fortfarande stod
under bar himmel kom till 1954. Men redan
1955 läckte taken igen. Vintern 1956/57 fick
flera lok och vagnar inne i hallarna täckas
med presenningar mot vattenskador. Ny
takpapp lades på 1957 och 1958, men redan
i juli 1958 strömmade mängder av regnvatten in i museihallen vid en regnstorm.
Skadorna blev ansenliga. Trästommen var
helt enkelt så rutten att takpappen inte fick
något fäste.
Inför SJ:s 100-årsjubileum 1956 försökte
museinämnden lösa lokalproblemen. Redan
1953 diskuterades ett förslag som Ahlberg
arbetat fram. Men man drömde hela tiden
om en ideallösning, och kom inte framåt i
diskussionen. Året efter verkade möjligheten till nybyggnad vara mindre än någonsin. Kontakt togs med Axel Wenner-Gren,
donator till Tekniska museet. Denne antydde att en donation till museet inte var utesluten, men det ledde aldrig till något. Man
tvingades utrymma de vindsförråd som
disponerats vid Annexet på Klarabergsgatan 70, och en mängd värdefulla föremål
fick stuvas in i banavdelningens förråd i
Tomteboda.
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Förberedelserna för 100-årsjubileet var
omfattande. I februari 1954 formerades
organisationen med byråchefen Nils Lindskog som jubileumschef. Man kan notera
inställningen i åtgärdsprogrammet: ”… som
rent kommersiellt av SJ kan utnyttjas … där
utöver måste en hel del ’historieskrivning’
tyvärr åstadkommas…”. Nils Ahlberg kom
med förslag om historiska ”kryssningståg”
– tre tåg från 1850-, 1870- och 1890-tal, där
folk kunde åka med mot betalning. Museet förde långtgående diskussioner med
olika företag om en stor modelljärnväg
som s kulle byggas in i en järnvägsvagn som
kunde turnera runt landet. Modellen skulle
först stå uppställd på Skansen. Ambitionen
att alla modellerna skulle vara historiskt
korrekta sinkade besluten, och man hamnade i tidsnöd.
Museet beställde en ny modell 1:10, en
rälsbuss. Järnvägsstyrelsen beslutade om
iståndsättning av Prins August, ett 10-tal
äldre vagnar och Drottning Sophias salongsvagn inför jubileet.
I Göteborg hade distriktschefen Per
Swartling stora planer på en jubileumsutställning med start i augusti 1956. Många av
museets dyrgripar av både fordon och modeller skulle flyttas till Göteborg. Nils Ahlberg oroade sig mycket över skaderiskerna.
I december 1955 blev jubileumsgeneralen
Nils Lindskog sjuk, och Gunnar Nydell blev
tillförordnad general. Han var en känd SJprofil och stins i Luleå. I januari 1956 fortsatte förberedelserna, planer för Göteborg,
beställning av historiska uniformer, förslag
till utställning på Skansen, personal till jubileumståg, och mycket annat.

Jubileumsfirandet 1956 blev inte så storslaget som det var tänkt. Den 1 december
paraderade dock tre historiska tåg genom
ett vintrigt Stockholm.
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I januari hade en svår olycka inträffat i
Ställdalen med ett TGOJ-tåg. Den 28 mars
skedde en stor olycka i Arvidsjaur och
dagen efter en urspårning utanför Bollnäs.
Det uppstod tvekan om det var rätt med
jubileumsyra under dessa omständigheter.
Nils Lindskog skrev till Erik Upmark och
rekommenderade inställande. Museinämndens ordförande Edvard Oredsson instämde helt.
Den 7 april 1956 ställde generaldirektör Upmark in firandet av SJ:s 100-årsjubileum. Det ställde mycket på huvudet på
museet, som i flera år arbetat med sikte på
jubileet. Endast ett mindre antal aktiviteter
genomfördes. Tre historiska tåg paraderade genom Stockholm den 1 december, det
datum då de första statsbanedelarna invigdes 1856.

År 1959 pensionerades Gunnar Nydell (t.h.)
och lämnade över föreståndarskapet till Kurt
Högman (t.v.).

I april 1957 blev Nils Ahlberg sjuk. Det
var cancer, och han dog den 12 juli. Han
efterträddes av Gunnar Nydell. Nydell
skulle egentligen pensioneras 1958, men
övertalades att stanna ett år, det så kallade
”respitåret”. Han var en av inbjudarna när
Svenska Järnvägsklubben bildades våren
1958. Annars såg han som sin huvuduppgift
att verka för nya lokaler för museet. Hösten 1957 hade han en förtrolig kontakt med
Per Swartling i Göteborg, där de diskuterade möjligheten av ett järnvägsmuseum i
f.d. Västgötabanans lokaler i Göteborg. De
konstaterade att det inte var aktuellt förrän
efter utställningen 1962, som redan planerades. Nydell utarbetade 1958 ett förslag
till ny museibyggnad i Tomteboda, men det
omöjliggjordes av ombyggnad av spåranläggningarna.

När det gällde lok- och vagnhallen förordade museinämnden i februari 1959 en omoch tillbyggnad och automatiskt brandlarm,
men pengarna ströks i budget
en. Våren
1960 fick man problem med översvämning
i lokalerna igen, och spårsystemet utanför
var i så dåligt skick att det inte gick att dra
ut fordonen. Sliprarna var så ruttna att rälsspikarna inte fäste. Nya ombyggnadsförslag
lades fram, men ytterst lite genomfördes.
En värmekabel installerades 1961 för att
underlätta avrinning av smältvatten från
taken.
Den internationella museiorganisationen
ICOM, International Council of Museums,
hade sin världskongress i Stockholm i juli
1959. Järnvägsmuseet medverkade med ett
historiskt tåg den 30 juni. Det var Prins
August och tre Lauensteinvagnar som gick
med ICOM:s transportkommitté tur och
retur Stockholm–Sundbyberg. SJ bjöd på
lunch i Sundbyberg. Arrangemanget uppskattades stort av de internationella gäst
erna.
Gunnar Nydell pensionerades i september 1959. Denna gång var föreståndarbytet
planerat. Den fjärde chefen under detta
årtionde blev Kurt Högman. Han kom
från Kommersiella byrån, men hade stort
intresse för järnvägshistoria. Han kastades in i det svåra arbetet att samtidigt försöka lösa lokalfrågan och genomföra stora
aktiviteter. Jubileerna avlöste varandra. I
november 1960 firades järnvägens ankomst
till Stockholm. Distriktschefen i Göteborg,
Per Swartling, planerade stort inför Väst
ra stambanans 100-årsjubileum 1962, och
förberedelserna blev omfattande. Swartling föreslog till och med att en museifilial
skulle inrättas i Göteborg, men det avböjdes
av museinämnden. Kurt Högman kände
sannolikt inte till Gunnar Nydells kontakter ett par år tidigare.
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Blivande järnvägsmuseum i Gävle?
OKB-stallet, personalbyggnad och
kontorsbyggnad.
Våren 1960 genomfördes en examensuppgift på KTH Arkitektur, där uppgiften var
ett nytt järnvägsmuseum i Årsta. Många
intressanta förslag kom fram, och museinämnden tog fasta på ett, som bearbetades.
Med hjälp av SJ:s chefsarkitekt Karl Axel
Bladh föreslogs våren 1961 en utbyggnad i
Tomteboda, med en byggkostnad på drygt
6 miljoner kronor. Med kringkostnader
torde det handla om upp mot 10 miljoner.
Där skulle fordonshall, modellutställning,
kansli och expedition samlas för första
gången i museets historia.
Sommaren 1961 firades 100-årsjubileum
av Söderhamns första järnvägsförbindelse
samtidigt med omfattande diskussioner om
ett smalspårsmuseum i Linköping – överallt var Kurt Högmans närvaro önskvärd.
En mindre utställning vid 90-årsminnet av
Stockholms centralstation ordnades också.
Ordförande Edvard Oredsson i museinämnden hade kontakter med generaldirektör Erik Upmark om museet, och
rapporterade en positiv vilja att söka lösningar. I november 1960 hade förre museiföreståndaren Gunnar Nydell en mycket
kritisk artikel i tidningen Signalen: ”Järn44

vägsmuseum eller magasin?”, vilket inte
muntrade upp generaldirektören. Upmark
begärde en ordentlig utredning om faktiska behov av ytor – en genomgång av vad
som borde ställas ut och vad som kunde
slopas. Kurt Högman fick i uppdrag att
utreda frågan. Vid förnyade kontakter
markerade Upmark att en 10-miljoners
investering kunde man inte begära anslag
för. Han förordade användning av befintliga SJ-byggnader för att få ner kostnaderna. Våren 1961 nämns Gävle första gången
som alternativ. När förslaget diskuterades
i museinämnden 31 maj ansåg en majoritet
att förslaget var värt att ta fasta på, men
museichefen Högman var starkt betänksam – han menade att en Stockholmslösning var nödvändig.
Flera alternativ fördes fram – lokstallet i
Sundbyberg, gamla expeditionen vid Norra
Bantorget, men ingenting gick att genomföra. Ett förslag från Bromma flygfält hösten 1961 att hyra en ledig flyghangar avböjdes på grund av höga kostnader. Högman
besökte Gävle, men blev inte imponerad.
Ytorna var nog tillräckliga, men olämpliga
som utställningslokaler.

Det historiska tåg som kördes från Stockholm till Göteborg inför
Tåg 62 blev en stor publik framgång.

Även museichefen Kurt Högman agerade resenär i tidsenlig klädsel.

Högmans inställning bekymrade museinämnden – man ansåg att om museichefen
motarbetade realistiska lösningar skulle
man få hanka sig fram i det oändliga. I mars
avdelades Högman att på heltid arbeta med
utställningen Tåg 62 i Göteborg, och Bernhard Hjelm blev tillförordnad museichef –
han hade då avancerat från stationskarl till
chef på 28 år.
100-årsjubileet av Västra stambanan
inträffade sommaren 1962, men krävde
omfattande förberedelser åratal i förväg.
Många av aktiviteterna som planerats till
SJ-jubileet 1956 togs nu upp igen. Göteborg
arna ville i stort sett flytta ner hela museet
till Göteborg, och ett historiskt tåg skulle
gå från Stockholm till Göteborg. Kurt Högman stretade emot av omsorg om den historiska materielen. Han var djupt orolig för
skador på de dyrgripar som skulle ställas
ut. Samtidigt var SJ-ledningen angelägen
om att det moderna skulle dominera över
det historiska. SJ skulle manifestera sin tro
på framtiden. Man får se detta i perspektivet av de stora nerdragningar som skedde
under 1960-talet.
Tåg 62 i Göteborg blev en stor framgång,
men Högman var kritisk mot hanteringen
av de känsliga museifordonen och modellerna. Det ledde till dyrbara reparationer
under hösten. Direkt efter utställningen
reste Högman för att delta i den internationella museiorganisationen ICOM:s möte
i Haag 4–11 juli. Där blev han sjuk, lunginflammation tillstötte, och han avled den
15 juli 1962. Han begravdes 27 juli i Nacka.
Erik Upmark talade vid graven, och meddelade att hans minne skulle hugfästas
med en Kurt Högmans fond för Järnvägs
museums förkovran.
En månad senare beslutade Kommersiella
byrån att utse byråsekreteraren Olof Lindahl
som tillförordnad chef. Han skulle arbeta
deltid på museet och deltid på reklamav
delningen, där han hade sin tjänst.
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Mitt i röran efter Högmans bortgång
fortsatte verksamheten. I Älmhult firande
man 100-årsjubileum den 1 augusti, och
önskade medverkan från museet med föremål och modeller.
Lokaliseringsfrågan snurrade vidare. Upmark markerade i oktober att han efterfrågade den begärda utredningen – inga utspel
om lokaler fick förekomma innan generaldirektören fått behoven klarlagda. Svenska
Järnvägsklubben hade förordat ett samlat
kommunikationsmuseum i Tekniska museets närhet. Upmark avvisade alla tankar på
att gå till statsmakterna innan SJ själva hade
bestämt sig för hur man ville ha museet.
Utredningen hade inte gjort några större
framsteg. Vilka utrymmen som disponerades hade inventerats. Det visade sig vara
över 4 000 m 2. Man hade också inventerat föremål, 9 000 st, men då ingick inte
nedpackade föremål. Vid museinämndens
möte i oktober diskuterades många lokaliseringsalternativ: Tomteboda, Gärdet och
Galärvarvet i Stockholm, Gävle, Malmö,
Uppsala och fler. Lindahl besökte Gävle,
och fann det fullt gångbart, medan Malmö
och Uppsala föll bort. Stockholmsalterna
tiven föll också bort ett efter ett.
I januari 1963 hade Expressen en artikel
”Det glömda museet”, där järnvägsmuseets
förutsättningar kritiserades. ”Bara provi
sorier år efter år. Förhalning på förhalning
av lokalfrågan. … Förhållandena på den här
fronten i Stockholm kan bara karaktäriseras
med ett enda ord: ’ynkligt!’”. Gunnar Nydell hade en ny debattartikel i Expressen i
mars: ”Nådatiden är kort…” där han bland
annat protesterade mot att en ”interims
chef från SJ:s reklamavdelning” uppehöll
museichefsbefattningen. Järnvägsmannafackets tidning Signalen hade en ledare
samma månad på temat ”En trist historia”.
Trycket ökade på en lösning av museifrågan.
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I april 1963 tappade Upmark tålamodet.
Han ironiserade över att ”allt händer utan
att något blir gjort”. Han krävde svar på
sina frågor, och dikterade direktiv för en
utredning med inventering, bedömning och
förslag under direktör Bengt Axhamre på
Reklamavdelningen (Reka) – det fick inte
lämnas ”till järnvägsromantiker”! Arbetet
skulle ske med skyndsamhet, helst vara
klart under 1963.
Att museichefen förlorade kontrollen
över museiutredningen kan ses som en konsekvens av senfärdighet och ensidigt motstånd mot utflyttning från Stockholm. Till
försvar kan framhållas att resurserna att
utreda parallellt med stora utställningsarrangemang knappast var tillräckliga. Ledamöterna i museinämnden hade våren 1962
skrivit till varandra att Högman måste få
klargjort att ett nytt centralt museum var
ekonomiskt uteslutet. När Olof Lindahl tillträdde försvann mycket av motståndet.
Nu blev det fart – i mitten av maj hade ett
antal arbetsgrupper satts ihop för inventeringsarbetet. Ett antal personer lånades
in från olika håll. Två team för föremål på
Torsgatan 17, ett team för lok i Tomteboda,
Carl-Axel Alrenius för vagnar i Tomteboda,
och olika personer inventerade räls, växlar,
buffertar, kartor och ritningar, foton och
modeller. Det blev den första kontakten
med museet för både Carl-Axel Alrenius
och Ingvar Malm, som skulle komma att
bli parhästar i Gävle på 1970-talet. Mycket
sorterades bort och skrotades. När hallen
stängde för besökare i oktober avtackades
de pensionärer som varit där i många år,
och som nu slutade definitivt.
I december 1963 kom den brittiske järnvägsexperten John Scholes för att under
två veckor gå igenom allt från vagnar till
signallyktor till ritningar och bilder. Han
skulle bedöma samlingarnas värde ur internationell synvinkel. Hans bedömning

sändes vidare till Erik Sundström, forskningsledare i Svenska Järnvägsklubben,
för en bedömning av lok och vagnar i ett
svenskt perspektiv. I april avrapporterades
utredningen, även om arkiv och bibliotek
inte var klara. Sammanfattningsvis konstaterades att ett museum krävde minst
400 m spår för uppställning, idealt 600 m.
Om framtida lokalisering sa utredningen
att modellsamlingen kunde placeras på
Centralstationen, medan ett nytt museum
inte kunde stå klart förrän tidigast 1967,
eftersom de SJ tillhöriga fastigheterna inte
kunde disponeras tidigare.
Det kan noteras att den ovan nämnda
skrotningen inte gällde fordon. Ett par fordon som pekats ut som dubbletter lämnades åt andra – en deponering till Nässjö, en
ombyggd ångvagn till Skånska Järnvägar. I
övrigt togs fordonen med till Gävle.
Mediauppmärksamheten kring järnvägsmuseet föranledde kommunikationsminister Skoglund att begära en redogörelse för
utredningsläget, vilket han fick i april 1964.
I februari 1964 beslutade Kommersiella
avdelningen att Carl-Axel Alrenius skulle
tjänstgöra permanent på museet. Han fick
tjänsten som museichefens närmaste man,
sedan Bernhard Hjelm slutligen pensionerats. Under sommaren genomfördes ett
historiskt tåg Falköping–Malmö för att fira
Södra stambanans 100-årsjubileum, liknande det till Göteborg 1962.
Kontraktet med Åhlén & Åkerlund löpte
ut 1960, men eftersom det inte sades upp
förlängdes det automatiskt ett år i taget.
Å&Å behövde lokalerna, men sökte en lösning i samförstånd. Uppsägningen har ofta
beskrivits som ganska brysk, vilket är klart
orättvist mot Å&Å. Men ansträngningarna
misslyckades, och vid utgången av 1964 var
det slut. Museet stängde 1 november 1964,
och föremålen hamnade åter i magasin.
Den stora modelljärnvägen kunde inte tas
med. Den såldes för 100 kr till Stockholms

Modelljärnvägsklubb, mot att föreningen
själva monterade ner den.
Redan i april 1963 hade SJ:s arkitekt
Karl-Axel Bladh lämnat ett förslag om ny
lokal för modellhallen. Trafikrestauranger
kunde tänka sig att släppa södra effektförvaringen på Centralstationen till förmån
för modellerna. Förslaget till ombyggnad
försenades, men i juni 1964 lades det fram.
Kostnaderna bedömdes till 125 000 kr. Åtgärderna beslutades i början av oktober
och arbetet påbörjades omedelbart. SJ ville
kunna lämna besked till allmänheten innan
modellhallen stängde.
Gunnar Nydell kom med en ny salva mot
SJ-ledningen i Svenska Järnvägstidningen
i mars 1965, ”Skall järnvägsmuseum för
svinna?”. Upmark fick rådet att låtsas som
det regnade – i samband med öppningen av
modellhallen kunde en redogörelse lämnas
över planerna på ett framtida järnvägs
museum i Gävle.
Stängningen av Torsgatan och de svåra
förhållandena i Tomteboda hade rört upp
mycket känslor. Det ledde bland annat till
interpellationer i riksdagen. Det var Rosa
Andersson i Strängnäs som interpellerade,
vilket föranledde departementet att be SJ
om underlag för ministerns svar. Lindahl
formulerade ett svar som ivrigt hävdade att
alla större problem åtgärdats.
Efter intern tvättning av texten skickade
Erik Upmark svaret till statssekreteraren,
Lars Peterson. I SJ:s skrivelse noterades att
Järnvägsstyrelsen inte var främmande för
tanken att museifrågan skulle lösas i samverkan med andra intressen – av hänsyn
till SJ:s trafikpolitiska målsättning borde
inte SJ bära kostnaderna för ett museum till
större del än som svarade mot den nytta som
SJ kommersiellt kunde få från museet. En
formulering som Lars Peterson uppenbar
ligen noterade, och skulle återkomma till.
Den fanns också med i kommunikationsminister Skoglunds svar i riksdagen den 18 maj.
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Modellhallen på Stockholms central. En ljus och luftig miljö.
Ny modellhall och flyttningsförberedelser
åren 1965–1970
Den 1 juni 1965 kunde modellutställningen
på Centralstationen öppnas, i de lokaler
där McDonalds numera huserar. Man hade
tänkt sig invigning den 23 maj, på museets
50-årsdag, men av praktiska skäl sköts det
fram en vecka. De modeller som inte fick
plats förvarades bland annat på den gamla
godsexpeditionen i Liljeholmen. Det var
generaldirektör Upmark som invigde, och
tidningsreportagen noterade att det skedde
medan högtalaranläggningen skrällde om
tågförseningar. Några vagnar hade brunnit
på Hagalund, och strömmen hade brutits.
Upmark fick försvara förseningarna när han
skulle intervjuas om den nya utställningen.
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Alltmer pekade mot Gävle som slutdestination för museet. När man hösten 1965
fyllde en godsvagn med arkivalier, placerades den i lokstallet i Storvik, inte långt
därifrån.
När Olof Lindahl gick i pension i juni
1966 var planen att han skulle efterträdas
av Carl-Axel Alrenius. Men SJ:s direktion
ansåg att det krävdes en mer erfaren tjänsteman under den komplicerade omlokaliseringsperioden. Den 35-årige Alrenius
fick vika för den 62-årige trafikinspektören
Gustaf Ekeroth, som flyttades från Sundsvall till Kommersiella avdelningen i Stockholm.

En blivande lokförare?

I våra dagar huserar SJ Lounge på det som var ”Hyllan” och
hamburgarna har flyttat ner i den forna modellhallen.
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Det cirkulerade påståenden om dålig skötsel och standard på de fordon som museet
hade deponerat på flera platser i landet. I
november 1965 beslutades om inspektion.
Den avrapporterades i juli 1966. Förhållandena var inte så illa, men de brister som
fanns var tillrättade. Inspektion skulle i
fortsättningen ske årligen.
I september flyttade kansliet med bild
arkiv och bibliotek till den gamla personstationen vid Stockholms södra. Orsaken var att
lokalerna på Torsgatan 17 måste rivas för att
lokaltrafiken krävde större spårutrymme.
Efter Högmans död 1962 hade medel
samlats in i fonden med hans namn. Musei
nämnden fick förvaltningsansvaret, men
hade efter 1963 inte haft några möten. I
november 1966 återupplivades nämnden
för ett möte där man beslöt använda fondmedlen för inköp av modeller till museet.
Därmed avvecklades fonden och museinämnden kallades inte till några fler möten.
I november 1967 avtäcktes de nya modellerna i modellhallen vid en ceremoni, där
Kurt Högmans änka och barn var inbjudna.
Vid årsskiftet 1966/67 var museifrågan
politiskt het igen. Rosa Andersson hade påmint riksdagsman Bo Turesson, som satt i
SJ:s styrelse, att besked om museets lokalisering var utlovat till 1966. Inom SJ:s ledning
diskuterades frågan – Anders Ekelund, som
nu var direktör på Kommersiella avdelningen, hade information att museiutredningen
MUS 65 förväntades komma med sitt betänk
ande i början av 1967, där Tekniska museet
troligen skulle bli tekniskt centralmuseum
– vilket skulle kunna tänkas minska anspråken på SJ. MUS 65 hade i uppdrag att utreda
museiväsendet, kulturminnesvården och
riksutställningar. Ordförande var generaldirektören Lennart Holm. Upmark skrev i sin
tur i februari 1967 till statssekreterare Lars
Peterson på departementet och hänvisade till
museiutredningen. ”Där kan tänkas att delar
av SJ:s samlingar överförs till Tekniska mu
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Besök hos modellbyggare Valter Larsson i Mackmyra. T43-modellen
anskaffades med medel från Kurt Högmans fond. Fr.v. Valter Larsson,
maskiningenjör Yngve Gelotte från SJ i Gävle, Erik Martin Lorentzon
(Svensk Industriservice i Bollnäs, som förmedlade köpet) och CarlAxel Alrenius.
Carl-Axel Alrenius tillsammans med Kurt Högmans familj vid avtäckandet av de modeller som bekostats av Kurt Högmans fond.
Modellbyggaren Valter Larsson med fru t.v.

Lokstationen på Sörby Urfjäll i Gävle under 1960-talets första hälft.
seet. Vi tvekar därför att föreslå ett museum
helt i SJ:s regi. Vill informera om detta.” Där
fick Lars Peterson ytterligare en pusselbit till
sin grundsyn på järnvägsmuseet.
Järnvägsmuseiutredningen fortsatte att
arbeta, och i mars 1967 förelåg både behovsutredning och kostnadsförslag, ett för
museum i Gävle, ett för nytt museum i Storstockholm. Alternativen redovisades för
SJ:s styrelse den 17 mars, men bordlades.
I augusti 1967 lämnades detaljförslag
till utformning av museet i Gävle. Vid lokstationen på Sörby Urfjäll i södra delen av
staden fanns två lokstall, en personalbyggnad och en kontorsbyggnad. Den senare
föreslogs till kansli, bibliotek och arkiv,
med lagerlokaler i övervåning och i källare. Personalbygganden skulle användas
för separatutställningar och filmvisning.

Någon modellhall behövdes inte, eftersom
avsikten var att utställningen på Centralstationen skulle permanentas. OKB-stallet, närmast järnvägen, skulle rymma den
permanenta fordonsutställningen, medan UGJ-stallet skulle användas till fordon till historiska tåg eller övrig rullande
materiel. Dessutom kunde det ge utrymme
för studiemagasin för forskare. Förslaget
pekade också på att ett mindre stationshus transporterat till platsen skulle vara
ett värdefullt miljötillskott. (OKB står för
Ostkustbanan och UGJ för Uppsala–Gävle
järnväg. De hade tidigare varit lokstallar
för dessa järnvägar.)
År 1968 gjordes en omorganisation av
Centralförvaltningen, och en PR-sektion
bildades, där Gösta Holvid blev chef. Museet fördes in under denna sektion.
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I januari 1968 stod det klart att lokstationen på Sörby Urfjäll skulle vara utrymd i
september samma år. De vagnar som stod i
Storvik skulle få bli kvar så länge de behövde stå där. För ombyggnaden av lokstallen
hade AMS-medel utanordnats, och arbetena beräknades vara klara under 1969. Det
var viktigt att bevaka att museet fick disponera området runt stallen – det fanns redan
förfrågningar från industrier. Något besked
från MUS 65 var nu inte att vänta förrän
tidigast 1969, och det var inte möjligt att
vänta längre med beslutet om lokalisering.
Formellt beslut om flytten togs 29 mars
1968 av SJ:s styrelse – alternativet med nybyggnad för 10 miljoner valdes utan större
skuldkänslor bort. Ett par veckor senare
kallades till pressinformation, och i slutet
av april rapporterades i de flesta tidningar
att Järnvägsmuseum skulle flytta till Gävle.
Under hösten fanns oroande tecken på att
AMS backade ur, och i november bekräftades misstankarna. Trots förnyad ansökning och vädjanden kunde inte AMS få loss
några pengar.
Nu hade dock planerna och förberedelserna gått så långt att de inte gick att stoppa.
Ekeroth äskade i februari 1969 att fullföljandet skulle bekostas med medel från SJ.
Han fick pengarna. Generaldirektören beslutade att 1 miljon skulle få disponeras
under budgetåret 1969/70 och 1970/71, en
kostnad som inte fick överskridas. Genom
neddragningar och förenklingar kunde ombyggnad och flytt genomföras, men inte
med den kvalitet som museet kunde önska.
Redan i februari skickades tre godsvagnar
med museimaterial från Stockholm till
Gävle. UGJ-stallet blev klart först, och där
placerades de fordon som transporterades
upp i tre nattåg den 10–12 juni med högsta
hastighet 30 km/h. Invigning planerades
till 5 juni 1970, Gustaf Ekeroths pensionsdag.
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Den som kom att leda och ansvara direkt
för ombyggnaden i Gävle var baningenjören
Börje Thoursie vid banavdelningen och han
fick alltså 1 miljon kronor. Det kostade mer
än så, men merkostnaderna lades på andra
konton inom banavdelningen. Vid invigningen i Gävle var förre generaldirektören
Upmark närvarande och lär enligt Börje
frågat: – Säg mig baningenören hur mycket
gick detta på? –En miljon, svarade Thoursie. – Ja, ja, det vet jag väl, men egentligen?
– En miljon! svarade Börje upprepat med en
blink i ögat.

Varmgångskontroll
på OFWJ 8 under
transporten från
Tomteboda till
Gävle.

Inflyttning i OKB-stallet i Gävle efter
transport från Tomteboda.

Under all denna intensiva planering pågick museiarbetet som vanligt. Frågor besvarades, foton kopierades, gåvor togs emot.
Carl-Axel Alrenius skrev regelbundet små
historiska artiklar i SJ-nytt, och 1969 gavs
”Våra järnvägar” ut, en kortfattad historik
som han skrivit om järnvägens utveckling.
Den blev mycket populär.
Den 1 juli 1969 tillträdde Lars Peterson
som ny generaldirektör. Han var redan
misstänksam mot att SJ skulle belastas av
kostnader för ett museum, och efterfrågade
vilka möjligheter som fanns att bli av med
museet. PR-chefen Gösta Holvid svarade
GD i en skrivelse 22 januari 1970: Museet
hade utöver det rent historiska ansvaret
också stor betydelse ur informations- och
PR-synpunkt. Att nu försöka avbryta den
förestående flytten skulle ha allvarliga negativa PR-effekter. Man avsåg endast överföra tre tjänster till museet, och invigning
var planerad till juni 1970. Modellhallen på

Centralstationen skulle vara kvar. Driftkostnaderna i Gävle beräknades ligga u
 nder
200 tusen kronor per år. Om nu ändå SJ
skulle upphöra med driften, borde det ske
efter invigningen, och två alternativ beskrevs: antingen att SJ fortsatte driften,
men fick betalt från utbildningsdepartementet för att göra det, eller att en annan
huvudman tog över. Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen eller kommunen nämndes som möjligheter. Lars Peterson gick
vidare med frågan, och anhöll i februari
1970 hos regeringen att frågan om museets
hemhörighet skulle utredas inom ramen för
Musei- och utställningssakkunnigas utredning, MUS 65, ”då verksamheten inte är av
den art att den bör ingå i SJ uppgifter och be
kostas av trafikintäkter…”. Så skedde också.
Resultatet återkommer vi till nedan.
Administrative direktören Bo Ulf väckte
i november frågan om att ta entré till museet, och föreslog 4 kronor. Kommersielle
direktören Anders Ekelund reagerade och
menade att summan var orealistisk – specialmuseer i Stockholm var antingen gratis
eller kostade högst 2 kronor. Med hänsyn
till inkassering och kontroll kunde fritt inträde vara lönsamt. Men frågan var väckt.
Den 5 februari började man putsa upp
och växla in de lok och vagnar som redan
fanns i Gävle på sina platser i utställningsstallet. Kansliet med bibliotek och arkiv
flyttade i april. De sista loken och vagnarna som fanns kvar i Tomteboda transporterades till Gävle i mitten av maj, och allt
fanns på plats den 29 maj. Området var helt
öppet och obevakat nattetid. Det uppstod
problem med obehöriga, som uppehöll sig
i området, bröt sig in i lok och vagnar, slog
sönder fönster på hus och på fordon. Vid SJ
direktionsmöte den 25 maj meddelade Lars
Peterson att han föreskrivit att avgiften
vid museet skulle vara 5 kronor för vuxna.
Anders Ekelund anmälde avvikande mening till protokollet.
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Museichefen Carl-Axel Alrenius visar besökare runt i den nya utställningen.

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle,
tiden med Carl-Axel Alrenius,
åren 1970–1985
Den 5 juni 1970 invigdes det nya museet
av Yngve Möller, stadsfullmäktiges ordförande i Gävle. Generaldirektör Lars Peterson höll välkomstanförandet. Han sa
att han önskade att museet skulle övertas och drivas av någon annan än SJ. Han
menade också att järnvägsintresset ”skall
kunna materialiseras i en femma” i entré.
Det kom som en fullständig överraskning
för den tillträdande museichefen Carl-Axel
A
 lrenius. Gustaf Ekeroth slutade samma
dag som invigningen.
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Det sägs att Lars Peterson dessutom ifrågasatte om man skulle ha någon fast personal på museet – tanken att driften skulle
vila på frivilliga krafter är i och för sig inte
så främmande, det är villkoren för luftfartssamlingarna på Arlanda idag. Nu blev
det trots allt inte så. Carl-Axel Alrenius fick
med sig Ingvar Malm från Stockholm, och
det fanns småningom också utrymme för
en kanslitjänst och ytterligare en tjänst –
totalt fyra, vilket blev fallet ända till slutet
av 1980-talet.

Efter invigningsceremonin passade han på
att bekanta sig med en av sin företrädare på
generaldirektörsposten.

Generaldirektör Lars Peterson talade i samband med invigningen i
Gävle 1970.
Redan samma dag som invigningen kom
det första studiebesöket. Det var Tekniska föreningen i Gävle som blev guidade
av museichefen själv. Och det kom att bli
mönster i många sammanhang. Hade man
inga resurser fick man göra jobbet själv.
Fyra personer från Musei- och Utställningssakkunniga kom på besök i mitten av
september 1970, intervjuade och visades
runt. Resultatet dröjde till januari 1973, och
blev ganska magert – både från Lars Petersons och från museets synpunkt. Utredningen kom fram till att organisationen var
lämplig, alltså att SJ skulle fortsätta som
huvudman. Däremot borde resurserna öka
väsentligt. Därav blev dock intet.
Lars Petersons sparsamhet blev än tydligare när han ett år senare, i maj 1971, beslutade angående medverkan i järnvägsjubileer:
”För SJ … är utbytet av jubileer naturligtvis
ringa. SJ skall därför normalt icke påtaga sig
några utgifter i samband med jubileer.”
Den nye museichefen Carl-Axel Alrenius
kunde i juni 1971 meddela angående de
gamla lokalerna i Tomteboda: ”Järnvägs
museet får härmed anmäla, att lokhallen,
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vagnhallen och signalhallen nu är tömda på
de effekter museet önskar behålla. En enda
sak kunde inte utfås genom öppningen, och
det var avsnittet av en gammal sovvagn. Ty
värr kan inte avmagring tillämpas utan vi
måste vänta tills huset rivs.”
Den som fick etablera museet i Gävle var
alltså Carl-Axel Alrenius. Utan resurser för
marknadsföring var det svårt att få många
besökare. Besökstalen från Stockholm runt
20–30 tusen per år sjönk till mellan 15 och
20 tusen – inte illa ändå. Museet fokuserade på att komplettera utställningen. John
Scholes hade uttryckt att ”there are certain
gaps” – det saknades viktiga typfordon i den
historiska serien. Svenska Järnvägsklubben
hade anklagat utställningen för att vara ett
förstelnat museum över 1800-talets materiel. Med de utgångspunkterna gjordes ansträngningar att komplettera såväl serierna
som att få med nyare fordon.
Den snålt tilltagna budgeten tillät inte
någon omfattande bevakning av museet
nattetid. En nattvakt kontrollerade två
gånger varje natt. Alrenius konstaterade
torrt: ”Den begränsade tillsynen har tvek
samt värde och inbrott har skett oaktat den
na. Föreslår att den upphör och att belysning
förbättras och hålles tänd den mörka delen av
dygnet.” Så kunde man spara 10 000 kr/år.
1972 ställdes många ånglok undan av SJ,
av typer som tidigare inte hade funnits på
museet, och två av dem hamnade i Gävle.
Det togs också fram modeller av modernare
fordon. Modellhallen på Centralstationen
hade stängts vid utgången av 1971, och modellerna fraktades till Gävle. Utrymmet för
tillfälliga utställningar fick omdisponeras
och blev modellhall i stället. Nästan alla
modellerna kunde så småningom visas.
Egna utställningar togs fram i stort sett
varje år – ”Järnvägarna kring Gävle” kom
redan 1970, och var naturligtvis ett passande tema. Alrenius fortsatte också att skriva:
1971 skrev han texten till ”Stockholms Cen56

Entréavgiften kvitterades med biljett framställd
av en Almex biljettmaskin.

En spännande miljö även för de yngsta.

Även i södra Norrland kan de bli mycket snö vintertid.
Behovet av snöröjning kan bli betydande.
År 1974 arrangerades en utställning med anledning
av Uppsala–Gävle järnvägs hundraårsjubileum.

tral 100 år” och 1979 texten till ”Inlandsbanan”, ett fotoreportage som gavs ut av
Svenska Järnvägsmännens Fritidsförbund.
1973 blev det klart med stängsel kring en
del av området. 1974 firades Uppsala–Gävle
järnvägs 100-årsjubileum med utställning
och ånglokståg mellan Uppsala och Gävle.
Vid en omorganisation 1975 hamnade museet under Förvaltningssekretariatet direkt
under generaldirektören. Samma år kom
R-loket, Sveriges starkaste ånglok genom tiderna. 1978 avgick Lars Peterson, och ny generaldirektör blev Bengt Furbäck. Hösten
1978 fick en höjdpunkt när kung Carl XVI
Gustaf kom på besök den 8 september.
1981 firades järnvägens 125-årsjubileum.
En jubileumsbok producerades med bilder av K.W. Gullers (eller snarare Björn
Enström, även om Gullers namn förgyllde
boken) och texter av Carl-Axel Alrenius och
en journalist på SJ-nytt vid namn Lars Olov
Karlsson. På museet hölls en stor 125-årsutställning 6–14 juni med nya och gamla
fordon. På eftermiddagen den 13 juni genomfördes en kavalkad med historiska tåg i
Värtan i Stockholm – ett 30-tal tåg passerade framför publik på en läktare. Det var ett
samarbete mellan Järnvägsmuseet och ett
stort antal järnvägsmuseiföreningar från
hela landet.
1982 var det ny omorganisation, och museet överfördes nu till Informationsavdelningen, på sektionen Extern information
och PR. Förväntningarna från ledningen
stämde inte med vad museet hade förutsättningar att uppnå, och relationen blev mycket ansträngd. 1984 producerades en katalog
över museet, ännu ett samarbete mellan
Alrenius och Lars Olov Karlsson. Men på
hösten blev förhållandet till ledningen akut.
Museichefen fick inte delta i tillsättningen
av tjänsten när Ingvar Malm slutade. CarlAxel Alrenius ställdes inför valet att sluta
eller bli kvar utan att vara chef. Han valde
att sluta och avgick 10 februari 1985.
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Museidagen 1985.
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle,
tiden med Lars Olov Karlsson,
åren 1985–1993
Lars Olov Karlsson tillträdde 11 februari
1985. Han var känd som ”LOK” bland alla
järnvägsintresserade. Personalsituationen
var sådan att det bara var den nyrekryterade Kjell Palén som var på plats – han hade
fått tjänsten efter Ingvar Malm. Under
våren fick de en kanslist, Anneli Oredsson,
som först var timanställd och mot slutet av
året kunde anställas. Man försökte satsa på
marknadsföring, vilket gick ut över museets andra aktiviteter. Men det gav resultat
i ökat antal besökare, som nästan nådde
upp till 24 000, och de följande åren översteg 30 000. I juni bildades Gävle Modelljärnvägsklubb, som skulle bygga en stor
modelljärnväg i lokaler på museet – premiärvisning skedde redan i februari 1987.
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Museidagar hade testats redan i början
av 1970-talet, men 1985 gjordes en rejäl
satsning med två dagar som fick hela 2 700
besökare. På lördagkvällen instiftades föreningen Järnvägsmusei Vänner, som kom
att få stor betydelse som stödförening.
Järnvägsmuseidagar har sedan hållits varje
år – det blir 30-årsjubileum 2015.
År 1986 anställdes Robert Herpai, och
1987 Olle Andersson. LOK kallade det ”de
fyras gäng”. Han, Kjell, Robert och Olle
skulle bilda kärnan i verksamheten ända
in på 1990-talet. Viktigt arbete utfördes
också av frivilliga. Från 1988 och framåt
lånades återkommande tillfällig personal
in för föremålsinventering. Under 1989 var
dessutom två inlånade till kontors- och fordonsarbete. I projektet PRIMUS påbörjades 1991 datorisering av föremålsregistret.

Museets nya datasystem för registrering av föremål invigs 1991. Det första
föremålet, nr 1 (loket Prins August),
registreras av Pär Restadh, medan Anne
Samuelsson från SJ Data och Kjell Palén
ser på. Primus-systemet, som det kallades, var framtaget av SJ Data i samarbete med museet.

Järnvägsmuseidag 1988. Inuti Spårhunden gömmer sig Robert Herpai.

På sommaren 1986 besökte generaldirektören Bengt Furbäck museet, och fattade
tycke för verksamheten. Han var tillbaka
i september 1987, då tillsammans med sin
ledningsgrupp, som planerade för omorganisation från 1988, då Banverket skulle
skiljas från SJ. Den lovande relationen med
SJ:s ledning gjorde att museet utarbetade
en skrivelse med en vision för framtiden och
ökade resurser. Den levererades i form av
en tidning i A3-format, och överlämnades 1
mars 1988. I skrivelsen äskades en ökning
med tre heltidstjänster och en fördubbling av timanställningarna, samt upprustning och rationalisering av arkiv och lager,
spårupprustning och asfaltering. Dessutom
fanns en vision om hur museet skulle kunna
förvandlas till ”Tågorama” till 1995 med utbyggd utställning, entrehall med mera.
Men då hade den nye generaldirektören
Stig Larsson tillträtt. Han uppskattade inte
den formen av påtryckning, och hela upplagan fick makuleras. Visionerna föll ändå
inte på hälleberget – Stig Larsson besökte
museet redan i april 1988, och blev uppenbart intresserad. Han reagerade på skrivelsens förslag att museet skulle föras till
Banverket. Han ville ha kvar museet på SJ,
och drog igång en hel del utredningar om
museets framtid. Hans huvudtanke var att
flytta tillbaka museet till Stockholm. Ett
förslag var att bygga ett stort kontorshus
i Värtan och hyra ut de övre våningarna
för att finansiera driften av ett museum i
bottenvåningen. Förslaget sprack på att

det inte var SJ som ägde marken. Ett annat
förslag var att bygga ett museum i anslutning till S:t Eriksmässan i Älvsjö – detta
var innan fastighetsbubblan spruckit, och
högtflygande planer var fullt möjliga. Men
bubblan sprack, och Plan B fick plockas
fram, vi återkommer till det.
Museet flyttades vid SJ:s stora omorganisation i april 1988 från ”Extern information
och PR” på Informationsavdelningen till
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”Administration” på avdelningen Allmän
service. Denna till synes märkliga förändring blir lättare att förstå när man vet att
SJ:s bibliotek och arkiv fördes till samma
avdelning. Museets närmaste chef blev Pär
Restadh.
SJ fattade hösten 1989 beslutet att slopa
beredskapsångloken. Loken F nr 1200 och
E nr 900 var redan placerade på museet –
få insåg att de faktiskt var beredskapslok.
Nu skulle ytterligare några lok placeras på
järnvägsmuseet, men det blev en långdragen affär innan allt var klart.
Under hösten 1990 rustades byggnaderna.
Fjärrvärme installerades. Alla fönster på
utställningsstallet sattes igen och bättre belysning installerades, allt för att underlätta
utformningen av utställningen.
1991 blev ett märkesår i museets historia.
Personalen ökades: Dels fick man en femte
tjänst, som besattes med Sten Holm, ansvarig för rullande materiel. Dels lånades ett
halvdussin personer in från SJ för registrerings- och insamlingsarbete. Flera av dessa
kom att bli kvar på museet.
Men framför allt sjösattes Plan B. George
Högsander, som tidigare varit godstrafikchef på SJ, fick 1991 uppdrag av Stig Larsson
att komma med ett förslag hur Järnvägsmuseet skulle kunna bli ett aktivt PR-instrument i SJ:s tjänst. Förslaget blev att låta
museet ligga kvar i Gävle och rustas upp och
aktiveras – under årets sista m
 ånad beslöts
att förslaget skulle förverkligas 1992, under
Georges ledning.
Praktiskt taget hela den publika delen av
museet förnyades under George Högsanders ledning. Utställningen utformades av
John Högsander (Georges bror) och Björn
Kullander. Innehållet återkommer vi till på
annan plats. Den praktiska ombyggnaden
genomfördes av SJ Fastighetsdivision under platschefen Ingemar Ström. Utomhus
utformades parken och miniatyrjärnvägen
kom till, banvaktsstugan Hosäter började
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Receptionsdisk och basutställning efter ombyggnaden 1992.

byggas upp (klar 1993). På grund av utbyggnaden av dubbelspår på järnvägen förbi
museet måste parkering och ingång byggas om, och museet fick en ny, lite stiligare
entré. Invigning av den nya utställningen
skedde 3 november 1992 av Stig Larsson.

Generaldirektör Stig Larsson anlände med ångdressin till invigningen efter ombyggnaden 1992.

Den nya utställningen baserades på
en tidsaxel genom de olika rummen.
Organisationen diskuterades – mest i
Stockholm och inte av personalen – och beslut drog ut på tiden. När SJ:s ledning satte
ner foten var visionerna högt ställda: Museet skulle öka antalet besökare, en fördubbling till 75 000 år 1998 var målet, och öka
det ekonomiska bidraget via intäkter. Dessutom skulle kvaliteten i bevarande och vård
av fordon och föremål höjas. Museet flyttade tillbaka till Informationsavdelningen
och blev en sektion under informationsdirektör Gunnel Sundbom. Museet organiserades vid årsskiftet 1993–1994 om till två
avdelningar, en besöksdel och en museidel,
med en platschef för besöksdelen och en
museiintendent som chef för museidelen.
Antalet tjänster ökade från fem till tio. Alla
fick söka om sina tjänster, och fick dem –
utom museichefen.
Den förre museichefen Lars Olov Karlsson gick tillbaka till Informationsavdelningen i Stockholm under ett par år. 1996
fick han anställning på Banverket, som
startade ett eget museum i Ängelholm.
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En övergångsperiod 1994
med Johan Axell som operativ chef
När museet placerades under Gunnel Sundbom pågick arbetet med SJ:s ”hundra punkter” för fullt, och hon hade ingen tid för
särskild omsorg om museet i Gävle. I stället fick chefen för Stab Information Nord,
Johan Axell som satt i Gävle, ta chefsansvar
för järnvägsmuseet. Ombygganden av utställningen hade varit ett särskilt generaldirektörsprojekt, men nu skulle driften ske
inom organisationen.
Johan Axell påpekade att satsningen på
utställningen måste följas upp med en satsning på personalresurserna. Om Stig Larssons vision skulle förverkligas om ett väl
fungerande museum, värt att visas upp,
måste det satsas på ökad professionalitet.
Detta måste ske inom såväl den museala
sidan som på besöksdelen. För museisidan
räckte det inte med järnvägshistoriskt kompetens: Museet skulle ta ett industrihistoriskt ansvar och för det krävdes bredare
museikompetens. Besökarna krävde butik,
restaurang och toaletter – det räckte inte
med en fin utställning. Även besökssidan
måste professionaliseras. En logisk följd
blev förslaget om uppdelning i två enheter.
I förslaget ingick i princip fyra tjänster vardera på enheterna, förutom timanställda.
Det var en rejäl ökning jämfört med alla
tidigare organisationer under 75 år! Ingen
revolution, men helt klart den plattform
som sedan möjliggjort de senaste årtiondenas snabba utveckling.
Det var inga större svårigheter att få
Gunnel Sundbom att godkänna förslaget.
Museet var en del i hela förnyelseprogrammet för SJ, och fanns bara tydliga argument
så fanns också pengarna. Det fick inte vara
några halvmesyrer. Under den här tiden
diskuterades aldrig om någon annan skulle
vara huvudman för museet. Stig Larssons
starka ställningstagande för ett SJ-museum
bar hela vägen. Det stod redan denna tid
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klart att SJ så småningom skulle delas upp,
och en kommentar kunde vara: ”Museet är
det enda som blir kvar av SJ!”
Under 1994 rustades administrationsbyggnaden på museet upp, bland annat
för att rymma nya arbetsplatser. En affärsplan togs fram. Som enhetschefer tillsattes
Robert Sjöö och Hjördis Matti. Dessutom
tillsattes Gunilla Lundberg som marknadsföringsansvarig. Under tillsättningen av
museiintendenten Robert Sjöö bedömdes
han ha kvaliteter att bli chef för hela museet. Han erbjöds detta och accepterade. År
1995 sjösattes den nya verksamheten. Uppdelningen i två enheter fungerade aldrig
riktigt bra. Robert blev den naturlige ledaren, och Hjördis mer administrativ chef.

Invigning av banvaktstugan Hosäter 1993
med plantering av ett vårdträd, gåva från
Gävle kommun. Stf museichef Johan Axell,
Stab Information Nord Gävle, till vänster.

20 års museiutredningar med Robert Sjöö,
åren 1995–2014
Verksamheten drog igång med ökad marknadsföring och mängder av aktiviteter. Det
slogs besöksrekord 1996 med 40 000, men
någon fortsatt stark ökning inträffade inte
på kort sikt. Och den som andats ut för att
museets framtid var säkrad fick snabbt
ändra uppfattning.
Förändringarna på SJ ledde till att verket
1998 meddelade att man ville avveckla museiverksamheten. Banverket utredde museifrågan och föreslog stiftelsebildning. Att
de statliga verken ett efter annat inte ville
ta sig an museet berodde framför allt på att
staten inte ville ge ett konkret uppdrag om
museiverksamhet med tillhörande resurser. Det pågick en dragkamp mellan Näringsdepartement och Kulturdepartement,
inte i första hand om museet, utan om var
resurserna skulle ligga. Regeringen medde-

Hennans station på ett museiområde med
liv och rörelse.
lade i alla fall 1999 att stiftelsebildning inte
var möjlig att genomföra. SJ gjorde ny hemställan om överföring av museet år 2000.
Verket skulle delas upp i sex olika bolag
år 2001, och Informationsavdelningen avvecklades. Det fanns inget utrymme för ett
museum i de nya bolagen.
Regeringen beslutade att museet skulle bli
kvar i ett restaffärsverk ”Statens järnvägar”,
där avvecklingsverksamheter samlades som
inte kunde läggas in i de nya bolagen. Så
2001 fördes museet dit, direkt under verks
chefen Eskil Arvidsson. Samma år påbörjade
Riksrevisionsverket en utredning i huvudmannaskapsfrågan, men den avbröts. Rege
ringen tillsatte i stället en särskild tjänst för
avvecklingsarbetet av hela Statens järnvägar
där museifrågan ingick. Bo Wallin blev utredare, men lämnade över uppdraget 2002 till
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Keith Wijkander. I november 2002 föreslog
han överflyttning till Banverket. De olika departementen ställde sig bakom förslaget, och
Banverket accepterade. Våren 2003 röstades
förslaget igenom av Riksdagen, och museet
fick med sig ett angivet anslag på 16 miljoner
kronor – men fortfarande gavs inget tydligt
uppdrag till Banverket att driva museiverksamhet, bara att man accepterade att det
skedde. Överföringen genomfördes den 1 juli
2003, och museet placerades som en sektion
under avdelningen ”Järnväg och Samhälle”
och chefen Lena Ericsson.
Inom Banverket diskuterades relationen mellan Sveriges Järnvägsmuseum och
Banmuseet i Ängelholm. Sven Bårström
utredde frågan, och föreslog i december
2004 sammanslagning. Detta genomfördes
2005. Praktiskt innebar det att Banmuseet
med personal tillfördes den befintliga organisationen på Sveriges Järnvägsmuseum.
Samma år köpte Banverket tillbaka halva
fastigheten på Nynäs, som vid bolagiseringen av SJ hamnat hos Jernhusen. Nynäs började redan 1992 användas för uppställning
av fordon som inte fick plats på museet. Nu
kunde man äntligen planera mer långsiktigt för lokalernas upprustning.
Inom Banverket genomfördes en stor omorganisation 2007, och museet fick ny organisationstillhörighet som avdelning under
en nybildad enhet ”Verksamhetsstöd” med
Mathias Persson som chef. Ett museiråd
inrättades med ledamöter från Banverket,
Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet,
Tekniska museet och Järnvägsmusei Vänner.
År 2007 tillsatte regeringen en museiutredning, som bland annat skulle se över statens
förhållande till museer vid sidan om kulturdepartementet. Betänkandet lämnades 2009
med förslaget att verksmuseernas samlingar
borde säkras genom uppdrag till berörda
myndigheter och verk genom instruktioner
och regleringsbrev från regeringen. Utredningen fick inget större genomslag.
64

Från verkstad för Gävle–Dala järnväg ...
... till magasin och lokaler för Sveriges Järnvägsmuseum.

Men 2009 beslutade Regeringen om nedläggning av Banverket och Vägverket, och
bildandet av ett Trafikverk. I utkastet till
instruktioner för Trafikverket fanns en
formulering om att verket ska driva museiverksamhet inom sitt verksamhetsområde,
men när instruktionen till det nya verket
beslutades hade formuleringen tagits bort.
Museet tog under 2009 initiativ till en utredning ”Järnvägsmuseum i världsklass”
under ledning av Ann Louise Kemdal, som
i tre olika nivåer föreslog uppdrag och förordade om- och tillbyggnader. Generaldirektören Minoo Akhtarzand hade inga
invändningar, men ville inte fatta några
beslut som bakband det nya Trafikverket.
I Trafikverket samlades 2010 Sveriges
Järnvägsmuseum och Vägverkets museum (nu omdöpt till Sveriges Vägmuseum)
i resultatenheten ”Trafikverkets museer”
med Robert Sjöö som chef för enheten. Under den samordnande chefen för resultatenheterna Katarina Norén undersöktes vilka
enheter som skulle kunna avvecklas från
Trafikverket, eller integreras med annan
verksamhet för mer ändamålsenlig styrning.
Museirådet omvandlades till en intern
styrelse (fortfarande rådgivande) men med
Katrina Norén som beslutande ordförande.
Museikonsulten Tomas Jönsson fick ett
utredningsuppdrag för samordning, mervärden och organisation av Trafikverkets
museer. Han konstaterade att associationsformen, verksamhet inom Trafikverket var att föredra, och att museet i Gävle
även fortsättningsvis borde vara renodlat
järnvägsmuseum medan verksamheten i
Ängelholm skulle kunna vara trafikslags
övergripande.
Ann Louise Kemdal fick i uppdrag av internstyrelsens ordförande att utreda ett
Transport Science Center i Stockholm eller
Malmö, inspirerat av ett av utvecklingsförslagen för museet i Gävle. Hon föreslog att en sådan satsning skulle förläggas till Stockholm.

År 2011 tog regeringen bort sektorsanslaget för Trafikverket, och museets budget
minskade med fem miljoner kronor. Ann
Louise Kemdal fick ett nytt uppdrag att utreda långsiktig förvaltning och utveckling
av Sveriges trafikhistoriska arv (järnväg,
väg och flyg – för sjöfarten fanns redan
Statens maritima museer). Hon föreslog
en överföring av den publika verksamheten i Ängelholm till kommunal drift samt
stängning av Sveriges vägmuseums utställning i Borlänge, för att kunna koncentrera
resurser och verksamhet till Gävle. Förslaget antogs. Överlåtelseavtal tecknades
i december med Ängelholms kommun
med avtrappande medfinansiering under
fem år. Beslut om stängning av vägmuseet
i Borlänge fattades 2012. Generaldirek
törerna för Trafikverket och Luftfartsverket gav Hans Rode i uppdrag att ta fram ett
konkret förslag för ett Transport Science
Center i Stockholm.
Från och med 1 januari 2012 bestod Sveriges Järnvägsmuseum återigen endast av
verksamheten i Gävle efter sju års utflykter
i organisationslandskapet. Men alla frågetecken var inte uträtade: Trafikverket fick
regeringsuppdrag att utreda förvaltning
av kulturhistoriskt värdefulla samlingar
inom transportområdet – flygsamlingarna
på Arlanda var ett akut problem. Robert
Sjöö utsågs till utredare med grundförutsättningen att hitta en lösning utanför Trafikverket och Luftfartsverket. Utredningen
föreslog efter önskemål från Trafikverkets
ledning att järnväg, väg och civilt flyg skulle
samordnas och överföras till kulturdepartementet. Investeringar förslogs i Gävle
och Kjula (där vägsamlingarna förvarades),
samt i ett civilt luftfartsmuseum på Skavsta
flygplats. För den löpande verksamheten
föreslogs ett anslag på sammanlagt ca 50
miljoner kr, inklusive ett anslagsavstående
på 40 miljoner kr från Trafikverket för väg
och järnväg.
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Näringsdepartementet var inte berett att
skjuta till medel för ett luftfartsmuseum.
Kulturdepartementet ansåg att förslaget
var kraftigt underfinansierat. Regeringen
gav Trafikverket ett nytt utredningsuppdrag för enbart det flyghistoriska arvet på
grund av den akuta situationen på Arlanda. Flygsamlingen där måste bort vid års
skiftet. Robert Sjöö utsågs till handläggare
och utredare blev Hans Rode. Utredningstiden förlängdes till mars 2013 eftersom
kravet på flyttning flyttades framåt.
I utredningsuppdraget för ett Transport
Science Center rapporterade utredaren,
Hans Rode, att det inte var möjligt att bygga
en besöksanläggning i Stockholm. Frågan
väcktes om ett regionalt Transport Science Center i Gävle i anslutning till museet.
Gävle kommun beslutade att göra en för
studie med ekonomiskt stöd av Region Gävleborg och Trafikverkets museer.
I november 2012 avvecklades verksamhetsområde Resultatenheter och resultatenheterna inklusive museet lades
orga-nisatoriskt direkt under GD. Ny ordförande i internstyrelsen och ställföreträdare för generaldirektören i museifrågorna
blev Christer Hårrskog, kommunikationsdirektör.
Under 2013 kom förslaget om samlingarna inom luftfartsområdet: Trafikverket
skulle överta ansvaret med en besöksanSenare års förändringar avseende Järnvägsmuseums huvudmannaskap har återspeglats
även i dess grafiska profil.
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läggning på Arlanda i extern regi med ny
statlig finansiering. Regeringens beslut blev
att överföra samlingen till Trafikverket,
men utan nya ekonomiska medel. Över
tagandet skedde 1 januari 2014.
Men regeringen gjorde äntligen slag i en
annan fråga, nämligen om uppdrag till Trafikverket att ansvara för kulturarvet inom
transportområdet – även detta infördes i
regleringsbrevet för 2014.
100 år – och sedan?
Efter 100 år hade äntligen ett av världens
finaste järnvägsmuseer fått en huvudman
som hade ansvar för museiverksamheten. Då
var väl allt väl? Med 100 års erfarenhet ska
man kanske vara lite försiktig i prognoserna.
Att de senaste 20 åren inneburit en radikal
förbättring av lokaler, resurser och besöksantal ingjuter ändå gott hopp för framtiden. Sett i backspegeln har utvecklingen de
senaste 25 åren varit nästan sanslöst snabb.
Det finns ganska konkreta planer på utbyggnader av museets lokaler. För första
gången på 100 år förvaras arkiv och föremål
på ett ändamålsenligt sätt i ändamålsenliga
lokaler. I varje fall inom kort. Att man ändå
inte nått den standard som andra statliga
museer har, gör att fortsatt expansion är
ett önskemål. Men troligen ler Oscar Werner nöjt när han ser på Sveriges Järnvägs
museum 2015.

Antal besökare på Sveriges Järnvägsmuseum
Klarabergsg, 3 tr
1915
1 961
1916
946
1 162
1917
1 150
1918
1 520
1919
1 666
1920
1 840
1921
2 952
1922
2 836
1923
3 069
1924
3 046
1925
5 784
1926
6 022
1927
4 720 1)
1928
1929
3 223 2)
Klarabergsg, 1 tr
1930
2 518 3)
1931
4 751
1932
3 802 4)
Vasagatan 3
1933
20 231 5)
1934
20 645
1935
21 522
1936
19 497
1937
19 130
1938
24 395
1939
23 747
1940
21 858
1941
24 656		Tomteboda
1942
22 447		
1 886
1943
31 006		
2 154
1944
34 471		
2 204
1945
34 873		
2 844
1946
26 730 8)
3 490
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6)

7)

stängt juli–augusti
stängt juli, oktober–december
stängt januari–maj
stängt november-december
stängt 1 januari–21 mars
lokhallen, 6 veckor

		Tomteboda
1947
–		
6 479
–		
6 441
1948
1949 Torsgatan		
9 236
1950
20 664		
4 026
1951
33 432		
4 941
29 026		
4 833
1952
1953
27 058		
4 963
1954
27 915		
6 404
1955
27 555		
5 224
1956
26 246		
5 404
1957
31 027		
5 394
34 474		
5 151
1958
1959
23 108		
3 980
1960
20 582		
2 815
1961
19 571		
3 136
1962
18 097		
1 565
1963 ca 15 000		
?
1964 ca 12 000		Modellhall
1965/66
-		 22 8661
1966/67
ca 38 000
1968
-		
?
1969
Gävle		
?
1970
6 240		
8 103
15 811		 24 327
1971
1972
17 440
16 024
1973
18 793
1974
1975
?
1976
?
1977
?
1978
?
1979
?
1980
?
1981
?
7)
8)
9)
10)
11)
12)

9)
10)

11)
12)

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Gävle
?
?
17 923
23 929
31 739
30 776
28 848
27 604
?
19 902
24 520
34 385
?
33 749
40 006
39 621
35 212
29 063
36 944
37 845
40 344
40 587		Ängelholm
38 800
43 938		 19 999
66 511		 28 603
42 584		 28 679
41 967		 42 652
45 440		 42 872
43 690		 45 407
51 534		 46 729
55 888
54 738
60 351

vagnhallen öppnad
stängt fr.o.m. 5 oktober
många fordon utlånade
uppgift saknas för åren 1963–1968
1 juni–31 maj
1 juni–1 november
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Bernhard Hjelm i
museets utställning år 1936.

Järnvägsmuseets trotjänare
Järnvägsmuseet har bland sina anställda en
handfull som tjänat museet mer än 20 år.
Flera av dem är sentida, i Gävle, med Robert
Herpai i täten med 29 år, tätt följd av Sten
Holm och Olle Andersson.
Men rekordet hålls av en av ”de gamle”,
Bernhard Hjelm, 32 år. Låt oss se lite närmare på dessa äldre trotjänare: Bernhard
Hjelm 32, Signe Odfelt och Erik Önnmark
24 samt Anna Kronberg och Ingvar Malm
21. Cheferna Oscar Werner och Carl-Axel
Alrenius med 22 år beskrivs ju i annat sammanhang. Rut Svensson, som visserligen
bara arbetade på museet i 17 år, men var en
av de allra första, får också några rader.
Rut Svensson föddes 1882 i Mörsil, där
hennes far Sven Gustaf var banvakt. Han
avancerade till banmästare och 
slutligen
överbanmästare. Familjen flyttade till
Stockholm 1900. Fadern dog 1917 – familjen
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bodde då i Annexet, alltså samma hus
där museet nyss öppnat! Rut tog examen
från Påhlmans Handelsinstitut 1904, och
blev året efter extra skrivbiträde vid SJ.
Från 1912 var hon kontorsbiträde och
1919 kansliskrivare. I juli 1928 kom hon
till Järnvägsmuseum, där hon blev kvar
till pensionen i oktober 1945. Hon förblev ogift, och bodde med sin mor i Årsta
villastad. Rut Svensson dog 1962.
Bernhard Hjelm föddes 1899 i Mölltorp
i Skaraborg. Hans ogifta mor blev med
barn med sin husbonde, handlaren Hällgren. När modern gifte sig 1901 med Gunnar August Hjelm och flyttade till Frustuna
i Sörmland flyttade Bernhard med, men
ett par år senare flyttade han tillbaka och
växte upp hos sina morföräldrar i Mölltorp. Hans styvfar var banvakt i Gnesta,
och Bernhard återvände till Sörmland 1917.

Signe Odfelt på sin
arbetsplats år 1936.

Han anställdes som aspirant vid SJ och
a rbetade på en rad stationer mellan Hallsberg och Södertälje fram till 1921. Han var
då extra ordinarie stationskarl. Under ett
par år var han entledigad från SJ – det var
stora personalneddragningar efter världskriget – men arbetade 1923–1931 på flera
ställen i Stockholmstrakten, bland annat
vid Centralstationens ombyggnad. 1931 blev
han återanställd som stationskarl och blev
ordinarie 1933. Han hade arbetat på museet
tidvis 1929–1930 med olika utställningar,
och han överflyttades till museet den 1 april
1934.
På museet hade han först hand om visning och demonstration av museet olika föremål, och ansvarade för reparations- och
ändringsarbeten. Från 1942 fick han hand
om bibliotek och ritningsarkiv samt katalogisering av föremål. Han befordrades 1947
till kontorist, 1957 till kansliskrivare och
1960 till kontorsskrivare. Med många års
erfarenhet fick han rollen som museiföreståndarens ersättare de senare åren. Han
gick i pension i april 1964.

Bernhard var språkintresserad, och gick
SJ-kurser i engelska. Dessutom studerade
han esperanto. Han gifte sig 1926 med Maria Albertina och de bodde de sista åren i
Enskede. Bernhard dog 1988, hans hustru
1991.
Signe Odfelt föddes 1893 i Stockholm,
dotter till vaktmästaren Johan Erik Dubb
och Josefina Matilda Söderkvist. Hon
bodde kvar hos sina föräldrar, och flyttade
med dem till Vilan i Solna 1924.
Signe gick i Åhlinska skolan 1903–1910
och gick ut med hyfsade betyg. Därefter
utbildade hon sig på Påhlmans Handelsinstitut och gick ut våren 1911 med utmärkta
betyg. Efter anställningar på Svenska Rörledningsaktiebolaget och Postsparbanken
antogs hon som kontorsskrivaraspirant på
Statens järnvägar i januari 1918. Hon anställdes på Förrådsbyrån och avancerade
till kansliskrivare 1925.
Hon gifte sig 1931 med Birger Odfelt,
tjänsteman på SJ, som flyttade till Vilan.
Han blev sedermera bokhållare på Förrådsbyrån på Järnvägsstyrelsen.
Signe anställdes på museet 1932 och var
kvar ända till 1956. Hon hade hela tiden ansvar för bildsamlingen med negativ, kopior,
skioptikonbilder och film. Hon pensionerades 1956, och avled 1970 i Solna. Hennes
make dog 1971.
Anna Kronberg föddes 1893 i Stockholm,
dotter till Carl Fredrik Kronberg och Jose
fina Gustava Pettersson, och hon hade en
storasyster Stina, född 1887. Fadern var
från Malmköping, modern från Stockholm.
När Anna var 1 ½ år gammal skildes föräldrarna, och fadern flyttade tillbaka till
Malmköping. Men dit kom han aldrig, han
försvann ur registren.
Anna fick en god skolning, gick ut Franska skolan 1910 med fina betyg och kompletterade vissa ämnen för studentexamen.
Hon arbetade med goda vitsord på Civilstatens Änke- och pupillkassa och Kungli69

Personal 1946
Tufve Spångberg, museichef.
Anna Kronberg, kansliskrivare med ansvar för handlingar
och kortregister för diariet.
Signe Odfelt, kansliskrivare sköter foto- och negativsamlingen, skioptikonbilder och film.
Bernhard Hjelm, kanslibiträde, handhar bok- och ritningsarkiv, katalogisering av föremål.
Johansson, extra ordinarie expeditionsvakt, vakthållning
under visningstider, reparations- och ändringsarbeten.
Kronberg, Odfelt och Hjelm biträder med maskinskrivning.
I Tomteboda arbetade lokmästare Nihlén och lokförarna
Steimitz, Lindström och Vahlström.

Personalen samlad hemma hos Edward
Pehrsson vid dennes pensionering 1944.
Fru Maria Pehrsson längst till vänster –
övriga är museets personal. Fotografen
Bernhard Hjelm saknas på bilden.

ga Postsparbanken. Anna och Stina bodde
med modern fram till hennes död 1915, och
sedan bodde systrarna tillsammans ända
fram till 1923. Bägge var kontorsskrivare,
bägge vid SJ. Anna ansökte om tjänst vid
SJ 1917, och började i april 1918 på Revisionskontoret, på Banbyrån 1921, Militärbyrån 1927 och på museet 1936. På museet
arbetade hon främst med maskinskrivning,
även åt andra enheter. Hon skrev mycket åt
Ivan Bodstedt, som arbetade med forskning om de tidiga privatbanorna. Så småningom fick hon ansvar för diariet med
handlingar och kortregister. Hon blev
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I modellhallen var lokförare Lindström och verkstadsarbetare Holmkvist timanställda för vakthållning.

kansliskrivare 1925 och slutade som extra
ordinarie kontorsskrivare från 1955. 1943–
1945 var hon utlånad. Hennes syster Stina
dog 1934. Anna levde ensam resten av sitt
liv. Hon pensionerades 1958 och dog 1971 på
Kungsholmen.
Erik Önnmark föddes 1908 i Boglösa i
Uppland, fadern var arrendator på ett jordbruk. Han gick ut folkskolan i Vallby 1922
med goda betyg, och verkade under 1920och 1930-talen som trädgårdsarbetare och
målare, varvat med anställning kortare och
längre perioder som banarbetare i Stockholmstrakten.

Vaktmästare Oscar ”Murklan” Fernström på
Vasagatan 3.
Fru Hjelm höll rent och fint på Vasagatan 3.
Museets personalförteckning av idag ger en
tydlig bild av hur kvinnors roll i samhället och
på museet har förändrats.

Lokförare Vahlström, lokmästare Nihlén och lokförare Steimitz
vårdade lok och vagnar i Tomteboda år 1951.
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Han var banarbetare på SJ när han kom
till museet 1942, först som vakt vid utställningen, från 1951 på verkstaden vid modellhallen och därefter till kansliet, där han
skötte bildarkivet till sin pensionering i november 1968. Från 1956 utnämndes han till
reparatör, och senare till förste reparatör.
Erik Önnmark var gift med Vera Elisabet
Krig, statardotter född i Härkeberga 1913.
De levde i Stockholm till 1979 respektive
2001.
Ingvar Malm föddes i Stockholm 1919,
året innan hans föräldrar gifte sig. Hans
farfar var fodermarsk på Veterinärhögskolan, och han bodde de första åren i det som
kallas Kräftriket vid Brunnsviken. Hans
föräldrar skilde sig 1927, och modern Gully
gifte om sig samma år med polisen Gustaf Georg Malm. Ingvar fick släktnamnet
Malm 1933. Modern skilde sig igen 1936 och
Ingvar bodde med sin styvfar på Karlbergsvägen.
Ingvar gick i folkskola 1926–1936. Han
arbetade hösten 1936 på AGA-Baltic Radio,
och sedan på el- och radiobolaget Result
1937–1938. Därefter gjorde han militärtjänst
som stamanställd flygmekaniker på F8 Barkarby 1938–1941.
Han började på SJ i oktober 1941, först
som stationsarbetare på Norra station och
Värtan, därefter stationskarl från juli 1942
i Värtan. Där blev han trafikbiträde i oktober 1951, kontorist våren 1957 och järnvägs
expeditör i juli 1963. Han lånades ut till
Järnvägsmuseet hösten 1963 och överfördes formellt 1 juli 1965. Han var den ende
förutom Carl-Axel Alrenius som följde med
till Gävle 1970. Han hade under hela tiden
ansvar för arkivet, men var under Gävletiden delaktig i alla arbetsuppgifter – det
fanns ingen annan personal. År 1980 tog
han ut delpension 50 %, och avgick med
ålderspension 1 januari 1984.
Ingvar Malm var gift och hade två barn.
Han dog i november 2010.
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Ingvar Malm under åren på museet i Gävle.

Personal 1966 (hösten)
Gustaf Ekeroth, museichef.
Carl-Axel Alrenius.
Ingvar Malm.
Marianne Rendahl, kanslist.
Erik Önnmark, reparatör, skötte bildarkivet.

Personal 1986
Lars Olov Karlsson, museichef.
Kjell Palén.
Anneli Oredsson.
Robert Herpai.

Personalen på museet under början av 1970-talet.
Från vänster Margareta Strömbom och Carl-Axel
Alrenius. Stående Ingvar Malm samt en besökare,
Orrsten (f.d. SJ-anställd).

Personalen i Gävle år 1994.

Fortfarande roligt på jobbet. Museets veteraner 2015; Robert Herpai, Sten Holm och
Olle Andersson, notorisk skämtare.
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Maria ErikssonBergström planerar,
skissar och bygger
nya utställningar.

Helena Skärström, ansvarig för publika
arrangemang, och museets skådespelare
Peter Iller har förmånen att få ha flera roller.
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Personal 2006
Museichef: Robert Sjöö.
Verksamhetsstöd: Thomas Bjertner, Göran Jäderholm,
Lars Olov Karlsson, Gunilla Lundberg och Henrik Reuterdahl.
Publik verksamhet Gävle: Mia Lundstedt, Anna Ahlberg,
Olle Andersson, Stefan Nilsson, Claes Zachrisson, Peter Iller, Helena Lutz samt 10 timanställda.
Publik verksamhet Ängelholm: Mai Kurdve, Michael Andreasson, Ursula Gey Lindgren, Thomas Lindberg, Krister
Månsson samt 13 timanställda.
Samlingar och Dokumentation: Katarina Sandberg,
Christina Engström, Robert Herpai, Arvid Högberg, Elisabet Kronhöffer, Ida Sixtensson, Bertil Pettersson och Catharina Wallin.
Fordon och Trafik: Sten Holm, Kenneth Landgren, Mattias Smedberg, Lars Lundén, Martin Öhlin samt två inlån
(Henrik Reuterdahl och Anne-Marie Olovsdotter).
Fordonsrestaurering: Thom Olofsson, Rolf Jansson och
Stefan Carlsson.

Museiområdena är omfattande. Rolf Jansson
i en traktor är en vanlig syn såväl sommar
som vinter.

Tågtrafiken kräver såväl stora förråd som
specialistkompetens. Hasse Sjögren är vagnansvarig, Pär Lindberg håller ordning i verkstadsförrådet och Staffan Källström ansvarar
för ångloken.
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Museets trafiksäkerhetsansvarige, Martin Öhlin, jobbar
även handfast med museets fordon. Här slipas ändarna
på nya småtuber till B 1108.

Nya tuber ska på plats. Mattias Smedberg förbereder
genom att glödga tubändarna.

Att få tuberna på plats är ett trångt och fysiskt krävande
arbete som görs i museets lokverkstad.

Det är en konst att hålla rätt tryck i ångpannan. Johan
von Oelreich kan lägga en kolbädd som är optimal för
de rökgastuber han själv satt på plats.
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Museets minitåg från 1995
har gått varje år sedan dess
och är ett populärt inslag
under sommarsäsongen.

Några av museets timanställda
har stannat kvar i åtskilliga år.
Anna Nygren har många mött
bakom receptionsdisken men
hon kan också tjänstgöra som
museilärare i banvaktstugan.
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Under museidagar kan museets personal träffas på i nya befattningar.
Katarina Sandberg, chef för samlingarna, är för dagen informatör.
Anna Lindgren, chef för kunskapsavdelningen, berättar om museets
fordonsrestaurering under ett öppet hus.

Media visar ofta intresse för vår tågtrafik.
Henrik Reuterdahl, chef för tågtrafikavdelningen, förklarar det stora med historiska
tåg för en imponerad journalist.
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Antal anställda genom åren
År

Anställda

1916
1926
1936
1946
1956
1966
1976
1986
1996
2006
2015

2
2
13 varav 9 vid museet och 4 på reklamsidan.
5
14
5
4
4
11
27 varav 19 i Gävle och 8 i Ängelholm.
33 varav 30 i Gävle och 3 i vägsamlingarna.
Med kokkaffe och rätt utstyrsel får museipedagogen Anna Cullfors skolbarn att intressera sig för hur det var förr.

Kafferastens betydelse ska inte underskattas. Lars-Erik
Jonsson och Stefan Nilsson testar en idé.

Mikael Dunker, marknadsförare och flitig fotograf, extraknäcker på Postmuseum under en museikonferens. Samarbetet med andra så kallade verksmuseer är värdefullt.
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En lång rad vördnadsvärda herrar …
museets föreståndare i vått och torrt
Oscar Werner,
föreståndare 1915–1936
Oscar Werner föddes hösten 1871 i Karlstad.
Efter studentexamen i Karlstad gick han
vidare till KTH, där han blev civilingenjör
1894. Han arbetade på bygget av järnvägen
Göteborg–Borås 1893–1895 – förmodligen
praktiserade han på somrarna. År 1894
hann han också med militärutbildning. På
KTH blev han kvar som assistent tills han
anställdes vid Örebro–Svartå järnvägsbyggnad 1896 som avdelningsingenjör. Året efter
var han vid bygget av Ramnäs–Kolbäck, och
1897 anställdes han som extra baningenjör
vid SJ. I slutet av 1899 blev han löjtnant vid
Väg- och Vattenbyggnadskåren.
År 1902 gjorde han en studieresa till England, Frankrike och Tyskland för att studera
olika järnvägsfrågor, bland annat skyddsanordningar mot tågurspårning. Under
den resan besökte han järnvägsmuseet i
Nürnberg, vilket ledde till föredrag och
tidskriftsartiklar hemma i Sverige. Under
det kommande årtiondet gjorde han tal
rika studieresor, kopplade till verksamhe80

ten som baningenjör. 1902 blev han ban
ingenjör vid SJ i Sollefteå. År 1911 blev han
baningenjör vid banavdelningen i första
distriktet i Stockholm, och i samband med
starten av museet 1914 utnämndes han till
förste baningenjör. Redan från sekelskiftet
och hela livet såg han till att samla föremål
som borde tillföras ett järnvägsmuseum.
Han var uppenbarligen väl etablerad i museifrågan, eftersom han tillsammans med
Erik von Friesen utsågs att utreda museifrågan hösten 1904.
I hans uppgifter som museiföreståndare
ingick att vara ansvarig för SJ:s och därmed
Sveriges deltagande vid stora utställningar
runt om i världen. Under alla år medverkade han dessutom i olika utbildningar av
ingenjörer inom SJ.
Oscar Werner blev major i Väg- och vattenbyggnadskåren, och rikligt behängd
med ordnar: bland annat både Vasaorden
och Nordstjärneorden. Efter pensioneringen 1936 bodde Oscar Werner och hans
hustru Hilma kvar vid Kungsholmstorg.
Hon dog 1946, han 1953.
En mer personlig presentation av Oscar
Werner återfinns på annan plats. Det är
sonsonen Mats Werner som utifrån familje
arkivet tecknar bilden av sin farfar.

Bror Edward Julius Pehrsson,
föreståndare 1936–1945

Tufve Eugen Spångberg,
föreståndare 1945–1952

Edward Persson föddes 8 augusti 1879 i
Stockholm. Fadern var tullvaktmästare,
och Edward hade en äldre bror och en
yngre syster. Edward tog studenten 1900
och anställdes vid SJ 1904 som kontorsskrivare. Gift 1908 med arbetardottern Maria
Augusta Andersson. 1911 blev han bokhållare på Banbyrån och 1919 förste bokhållare vid bandirektörsexpeditionen på första
distriktet.
Han flyttades över till j
ä rnvägsmuseet
1928 och hade bland annat ansvar för
iståndsättande av lok och vagnar i Tomteboda. Efter Oscar Werners pensionering
1836 tjänstgjorde Edward Pehrsson som föreståndare för museet, utnämnd till aktuarie på Kanslibyrån 1938. Han gick i pension
1944, och avled redan 24 september 1945.
Han hade uppenbarligen inte bara kamerala förmågor – han var klubbmästare i
Statsbanornas Tjänstemannaförening i 30
år och var upphov till otaliga revyer och
upptåg, ”det goda skämtets maktfullkomliga
regissör” enligt Svensk Trafiktidning.

Tufve Eugen Spångberg föddes 1891 i Skutskär, där hans far var stins. Åren 1907–1912
var han anställd på Uppsala–Gävle järnväg. Han tog examen från någon teknisk
skola 1916 och blev elinstallatör 1919. Han
arbetade på LM Ericsson och Stockholms
patentbyrå, innan han 1919 återkom till
Uppsala–Gävle järnväg. Han fungerade
som elteknisk konsult vid bygget av Ostkustbanan 1919–1927. I och med förstatligandet 1933 övergick Tufve Spångberg till
SJ, där han placerades på övergångsstat.
Han flyttades till järnvägsmuseet 1938,
där han fick ansvar för överinseendet över
fordonsrenoveringen i Tomteboda. Efter
Edward Pehrssons pensionering fick han
tjänst som aktuarie på Persontaxebyrån,
det vill säga föreståndare för museet. Här
blev han till sin död i juli 1952.

81

Nils Ahlberg,
föreståndare 1952–1957
Nils Ahlberg föddes 1897 i Stockholm, son
till blivande maskindirektören Vincent
Ahlberg vid Bergslagernas järnvägar (BJ)
och Helga Bergmark, slutligen boende i
Åmål. Hans farfar, som också hette Nils
Ahlberg, var distriktskamrer på SJ i Göte
borg. Nils tog studenten i Göteborg 1917
och blev civilingenjör på KTH 1923. Han
fick arbete vid BJ 1924, varefter han deltog i byggandet av Dal–Västra Värmlands
järnväg 1924–1927, då han bodde i Årjäng
och avancerade från schaktmästare till avdelningsingenjör. Han var tillbaka på BJ
i Åmål ett par år innan han anställdes vid
Nora Bergslags järnväg i Nora 1929–1932
som ban- och maskiningenjörsassistent.
Åren 1933–1935 var han platschef på Statens
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Arbetslöshetskommission i Hallstavik. År
1935 flyttade han till Köping, till den smalspåriga Köping–Uttersberg–Riddarhyttans
järnväg, där han blev ban- och maskiningenjör och från 1940 även trafikchef. Han
medverkade som ångloksexpert vid renoveringen av lokomotiv i Tomteboda, och var
en av talarna vid invigningen av lokhallen
där 1942. I samband med förstatligandet
kom han till SJ som förste baningenjör på
övergångsstat. Han tjänstgjorde som byråsekreterare vid Kommersiella byrån, alltså
föreståndare för museet, fram till sin död i
juli 1957. Nils Ahlberg hade en unik samling
av bilder på ånglok, som han ägnade mycket
tid åt, och som han testamenterade till järnvägsmuseet.

Axel Gunnar Nydell,
föreståndare 1957–1959

Kurt Fredrik Olof Högman,
föreståndare 1959–1962

Axel Gunnar Nydell föddes 1893 i Lund, son
till järnvägskontrollören Axel Teodor Nydell
och Amanda Maria Prell. Han tog studenten i Lund 1912 och gjorde sedan parallella
karriärer som militär och järnvägstjänsteman, med officersexamen 1915 (aktiv officer
1915–1917) och trafikelevsexamen 1921. Han
var dessutom inskriven vid Malmö sjömanshus från 1912. Efter studieresor i Amerika
(kanslist på svenska legationen i Washington 1917–1918) och Australien 1919 fick han
samma år anställning vid SJ, extra ordinarie
stationsskrivare 1924, stationsskrivare 1926
och förste stationsskrivare 1931. Han arbetade från 1921 vid Turisttrafikförbundets/
SJ resebyrå i Paris och från 1927 i Berlin, där
han blev expeditionsföreståndare 1939. Här
hade han under kriget beröring med såväl
permittenttrafikfrågor som flyktingtrafik.
Han kallades hem till Sverige 1942, då
han blev stins i Kattarp, från 1945 i Charlottenberg och 1949 i Luleå. Från 1957 till
sin pensionering 1959 var han museichef i
Stockholm. Han dog 1967, samma år som
han publicerade en artikel om spårvidden
på Sveriges äldsta järnväg!

Kurt Fredrik Olof Högman föddes 1906 i
Nacka, son till pastorsadjunkten, sedermera kyrkoherden Carl Laurentius Halfdan
Högman och Alfrida Lundholm. De bodde
först i Neglinge och flyttade 1914 till Järlaby kyrkoherdeboställe. Olof tog studenten
1925 och fil. kand. 1930. Han anställdes vid
SJ 1930 som trafikelev och senare aspirant.
Efter trafikelevsexamen 1933 bedrev han
språkstudier i Tyskland och England 1933–
1934. Under åren 1934–1936 tjänstgjorde
han som extra ordinarie stationsskrivare i
Malmö. Han blev stationsskrivare i Stockholm 1936 och bokhållare 1947 på Persontaxebyrån. Han var under 1940-talet
delegat i internationella gods- och personsamtrafiksamarbeten. År 1952 blev han
förste byråsekreterare på Kommersiella
byrån. Han blev föreståndare för museet
1959, fram till sin död i juli 1962.
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Per Olof Lindahl,
föreståndare 1962–1966

Fritz Gustaf Ekeroth,
föreståndare 1966–1970

Per Olof Lindahl föddes 1901 i Vaxholm, där
fadern var handelsbokhållare, senare handelsföreståndare. Per Olof tog realexamen
1918, och anställdes vid SJ samma år. Som
stationsskrivaraspirant tjänstgjorde han
i Uppsala 1920–1921, och blev sedan expeditionsbiträde i Stockholm. Han blev extra
ordinarie stationsskrivare 1928, ordinarie
1931 och bokhållare 1947. Han var placerad på Persontaxebyrån, och undervisade
om resebyråtjänst inom olika utbildningar
under 1940-talet.
År 1952 blev han extra ordinarie byrå
sekreterare på Kommersiella byrån och
förste byråsekreterare 1962 och därmed
föreståndare för museet fram till pensioneringen 1966. Han dog 1978 i Stockholm.

Fritz Gustaf Ekeroth föddes i Sollefteå 1904,
son till byråskrivaren, sedermera kamreren Karl Rickard Ekeroth och Gerda Sofia
Lundberg. Han växte upp i Bondsjö, strax
väster om Härnösand. Fadern dog 1918. Gustaf tog realexamen 1921 och anställdes vid
Härnösand–Sollefteå järnväg 1921–1927 och
Trafikförbundet Uppsala–Norrland (Uppsala–Gävle järnväg och Ostkustbanan) 1927–
1933. Han blev vid förstatligandet av Uppsala–Norrland 1933 kontorist inom SJ och
tog trafikelevsexamen 1937, gjorde sedan
stationsskrivarkarriär, utnämnd till förste
stationsskrivare 1946. Tjänstgjorde i Umeå
från 1948, blev trafikinspektör i Ånge 1954
och i Sundsvall 1956. Föreståndare för järnvägsmuseet åren 1966–1970, då han pensionerades. Han dog 1987 i Stockholm.
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Berätta lite om din bakgrund och hur du blev
järnvägsintresserad!

Carl-Axel Alrenius vid BJ O 214 på museet i Gävle.

Gävle-cheferna, tre generationers museichefer, får komma till tals genom intervjuer:
Carl-Axel Alrenius,
museichef 1970–1985
När vi träffar Carl-Axel i Örebro den 27 oktober 2014 kommer han väl förberedd. Trots
att det är länge sedan, har han bläddrat i
gamla anteckningar och är ganska ange
lägen om att få berätta hur det faktiskt var.

Jag är född i Ulvsunda den 21 december
1930. Med föräldrar och en yngre syster
flyttade jag till Jakobsberg 1936 – det var
rena landet på den tiden. När man åkte från
Ulvsunda till Jakobsberg så tog man bussen
till Bällsta bro och gick därifrån till Sundbybergs station. En gång när jag gick där
fick jag se ett tåg passera torget, med röken
bolmande för fullt ur skorstenen. Det var så
imponerande så det har stannat kvar i mitt
minne.
I Jakobsberg bodde vi uppe i skogen på
västra sidan. När jag började skolan 1937
fick jag gå längst ut på östra sidan av Jakobsberg, och på vägen korsade jag järn
vägen. Just då var bommarna ofta fällda
för Västeråsbanans finaste tåg, snälltåg 1,
och det hade vagnar till Särna och Göteborg via Ludvika, och restaurangvagn hade
det också. Det stod jag och tittade på, och
så småningom undrade jag vad som fanns
bortom Jakobsberg.
Sen var det en gång när jag var på PUB i
Stockholm, på leksaksavdelningen. Där låg
en Märklin-katalog på golvet. Jag tog upp
den och skulle lämna den till en expedit,
och då sa hon ”Den kan du få!” Den pluggade jag utan och innan!
Så det är dessa tre upplevelser jag vill
nämna som formade mitt järnvägsintresse:
tåget i Sundbyberg, bommarna i Jakobsberg och den där katalogen.
Efter fyra år började jag på Norra Latin
i Stockholm, och då fick man åka tåg varje
morgon. Det var glest med lokaltåg, men jag
åkte 07:03 från Jakobsberg på morgnarna
och hann lagom till skolan. Västeråsbanan
var enskild och inte elektrifierad, så det
var ånglok på den tiden. Vagnarna hade
träpanel på utsidan, öppna plattformar med
grindar, träbänkar, gasljus och ångvärme.
Det var ju mysigt alltihop, tyckte jag.
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Västeråsbanan förstatligades 1944, men
det var i juli 1945 som det hände stora saker.
Då kom främmande ånglok som aldrig gått
där förut. Jag minns så väl en morgon när
jag stod på plattformen i Jakobsberg och
väntade på tåget. När det kom såg loket
a nnorlunda ut framifrån – det var SJ:s Slok 1256!
Det verkar som du redan hade fastnat för
järnvägen?
Ja, så var det nog. Jag tittade på alla lok
vilka nummer det var, och likaså vagnsnummer och vagntyper och så. I varje
lokaltåg gick det från Stockholm räknat en
godsfinka närmast loket, och sen kom en
tvåaxlig vagn ”För resande med hundar”,
och sen kom en boggivagn. Efter den kom
flera tvåaxliga vagnar. Jag funderade på
varför boggivagnen var med, jag tror det
berodde på att den hade toalett – det fanns
inte i dom andra. I tåget som jag åkte med
på morgonen hade boggivagnen bänkar
som var stoppade, klädda med konstläder
med en träkant runt omkring. Det var lite
finare vagnar som hade nummer mellan 56
och 62. Så där höll jag på.
Var vägen mot SJ redan utstakad?
Ja, det kan man nästan säga. När jag skulle
bestämma mig för vad jag skulle göra efter
gymnasiet, så hade de olika statliga verken
egna utbildningar för studenter. På Posten
blev man postassistent, på Televerket tele
assistent och på SJ stationsskrivare. Jag
skaffade broschyren från SJ, och tänkte att
det här är bra för mig. Jag anmälde mig till
1950/52 års stationsskrivarkurs och kom
in. Det var 25 antagna av över 100 sökande.
Vid uttagningen fick man göra olika prov
och så visa upp sig för SJ:s ledning och bli
intervjuad. Det var Bo Ulf som var studierektor, och överdirektör Edvard Oredsson
och överinspektören för trafiktjänsten Tor
Sundberg.
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Jakobsbergs station på 1930-talet.

Den 17 juli 1950 började jag. Först var det
en handledningskurs på sex veckor. Vi var
uppdelade på tre stationer – jag hamnade
med sju andra i Krylbo. Det var ett rent nöje
jämfört med skolan. Halva dagen studerade
vi olika särtryck – Säkerhetsordning och
sånt där – och sen var vi på studiebesök
a ndra halvan av dagen. Vi var på olika ställen på bangården, vi åkte i förarhytten på
tågen till Storvik och Örebro, och vi besökte
huvudverkstaden i Örebro. Vi besökte små
stationer och såg hur man arbetade där,
och vi prövade på arbetet i Krylbo. Det var
många tåg dygnet runt där. Tågexpeditionen var ute på en plattform mellan spåren,
och där var det väldig rusch hela tiden.
Efter dom sex veckorna skulle vi placeras
ut på var sin station, och jag kom till Sala.
Där fanns en telefonväxel, där man kunde
koppla samtal. Den använde vi t.ex. när
vi skulle ha reda på tillgång och behov av
godsvagnar, eller meddelanden som skulle

vidarebefordras längs banan. Man arbetade
också som tågklarerarbiträde. Tågklareraren kom bara i dörren och sa att nu har det
och det tåget gått, och så fick man sköta tele
fonkontakterna som gällde trafiken. Man
skulle sluta vid 9-tiden på kvällen, men en
gång när det var urspårning var jag kvar till
efter midnatt. Jag satt vid telefonväxeln och
provade lediga linjer, och då kom jag på ett
samtal där dom talade om ambulanser och
allt möjligt, och jag förstod att något hade
hänt. Det var snälltåget från Östersund till
Stockholm som spårat ur i Ålandsdal när
det körde för fort in på sidospår för möte.
Hela tåget hade lagt sig på sidan.
Och så skulle man plugga järnvägsgeografi och bli förhörd av stinsen. Man skulle
kunna järnvägsgeografin när man kom på
den teoretiska kursen. Sen fick jag sälja biljetter – antingen fanns det färdigtryckta
för de vanligaste destinationerna, men annars fick man skriva biljetter, slå upp i avståndstabellen och taxetabellen och se vad
det skulle kosta. Jag minns en gång när det
kom en engelsman och skulle ha biljett till
”Åzzläu”. Det tog en stund innan jag förstod
att det var Oslo!
I januari 1951 blev det teoretisk kurs i
Stockholm, som varade hela våren. Vi hade
många olika lärare i många olika ämnen.
Det var säkerhetsföreskrifter, växel- och
signalsäkerhetsanläggningar, godstransporter med transportföreskrifter och vagnkännedom, persontransporter med taxor
och vagnkännedom, och mycket annat. Vi
skulle också prövas i konversation i tyska
och engelska, att tala språken flytande och
korrekt. Sen fick man betyg med alla ämnen
införda.
Efter den teoretiska kursen var det praktisk utbildningstjänstgöring i ett år. Jag
hamnade i Västerås. Under aspirantåret
skulle man egentligen pröva på allting, men
för mig blev det mest tågklarering. För de
olika tjänstgöringarna skulle man skriva

rapport – vad man sysslade med, vad man
skulle tänka på, och så vidare. Praktikåret
slutade med några veckors konduktörstjänst. Då skulle man åka på långlinjerna:
åka sovvagnskonduktör, åka postkupé och
som vanlig konduktör. Utbildningen av
slutades med att arbeta på tågledningen –
och där blev jag kvar.
Jag blev reservtågledare. Jag fick också
arbeta med transportledning, där man
skulle ta emot önskemål om förändringar
i tågsammansättningen. Det kunde t.ex.
gälla en vagn för en gruppresa eller en sjukvagn. Då måste transportledaren tillfrågas
om det fanns plats i tåget, man kunde inte ta
emot många extra i samma tåg. Så det höll
man ordning på dag för dag.
Jag lyckades bli en av de tre bästa i stationsskrivarkursen, och vi fick tre månaders järnvägs- och språkstudier i utlandet
med oavkortad lön – väldigt generöst egentligen. Jag valde Tyskland, och under våren
1954 studerade jag språk i Heidelberg och
järnvägsanläggningar med bas i Frankfurt.
Där gick jag till DB:s Presstjänst och talade
om vilka ställen jag ville åka till, och dom
skrev ut biljetter. ”Kein Problem”, sa dom,
”Kein Problem”. Det var en bra tid.
När jag kom hem fortsatte jag på tågledningen, men sen blev det tal om att skicka
ut mig på linjetjänst i Uppsala. Men jag var
intresserad av att vara kvar i hemtrakten, så
jag sökte till Kommersiella byrån. Och jag
fick den befattningen – det var på gruppen
Inländsk persontrafik. Kommersiella byrån
var en nygjord sammanslagning av Persontaxebyrån och Godstaxebyrån, och i stället
hade man kluvit den i en Inländsk avdelning och en Utländsk. Båda var uppdelade
i Person och Gods. Min chef på Inländsk
persontrafik hette K.E. Andersson, och
hans närmaste man var Kurt Högman. Det
här var 1954, och jag stannade i fyra år. Jag
arbetade med olika specialbiljetter, badresebiljetter och sportbiljetter och rabattkort.
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Allt var väldigt konservativt, man ville inte
ändra någonting. Det fanns något som hette
1948 års taxekommitté, som inte blev färdig
på många år, och den hade lamslagit allting.
Det var väldigt populärt då med nya stora
biljettmaskiner från AEG, och när de skulle
användas behövde man kontrollera att alla
klichéerna var korrekta. Det kom in tjocka
buntar klichéavdrag till min äldre kollega
Björkén, och strax därefter kom han in till
mig med hela bunten. Så jag fick grans
ka väldigt mycket avdrag, att det var rätt
stavat, rätt via-vägar och allt sånt där. Senare, när det skulle göras en omorganisation,
så intervjuades vi om vad vi gjorde. Och jag
berättade om biljettmaskinklichéerna. Sen
fortsatte intervjuarna till Björkén, och då sa
han likadant. ”Ja, men det gör ju Alrenius!” –
”Ja, det vill säga, det är han som gör arbetet,
men det är jag som har ansvaret!”.
Men när det sen blev tal om omorganisation, då sökte jag en högre befattning på
Trafikbyrån, och den fick jag. Av min gamla
taxegrupp blev det bara två kvar – vi var sju
stycken före omorganisationen. Till Trafik
byrån kom jag 1958, och då kallades jag
bokhållare. Jag kom till Godsvagnsavdelningen, där jag arbetade med vagnparkens
utnyttjande. Vi hade daglig vagnfördelning,
och alla sektionsvagnfördelare i landet fick
skicka in sin tillgång och sina behov av olika
vagntyper på teleprinter. Dessutom var jag
med och utvecklade nya vagntyper. Jag fick
också ett specialuppdrag att göra en ny ut
gåva av ”SJ godsvagnar”, en förteckning
med ritningar, foton och tabell över data
för varje vagntyp. Varje vagn fick en sida.
När det var klart och den var tryckt, blev jag
uppkallad till byråchefen, Ernst Jonson. Jag
tänkte, vad vill han? Ja, då ville han tacka
mig för boken om godsvagnar. Ett annat
uppdrag var att översätta RIV-avtalet, det
internationella godsvagnsavtalet, till svenska. Det fanns tryckt på tyska, franska och
italienska och det såg ut som en pocketbok.
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Hade du någon kontakt med museet under
den här tiden?
Nej, det hade jag inte. Jag kom till Godsvagnsavdelningen 1958 och var kvar där
ända till 1963. Svenska Järnvägsklubben
bildades 1958, och jag var med på det konstituerande sammanträdet. Skälet var att få
järnvägsintresserade att träffas och förstå
att man inte var ensam, utan att det fanns
likasinnade. Vi hade möten där vi träffades,
utbytte erfarenheter och upplevelser. Vi
bytte foton och allt möjligt. Och så ordnades
det utflykter, och dom var väldigt bra. Man
kom ut på järnvägar som man aldrig hade
kunnat åka på annars. Klubbens inriktning
var mot järnväg i allmänhet, men det är
klart att studiebesöken var väl mest åt det
historiska hållet. När vi åkte Nordmark–
Klarälvens järnvägar innan den lades ner,
såg vi ”Lutande planet”, det som Adelsköld
byggde vid Abborrberget 1853. Det var bara
stenmuren och platsen för linspelet som var
kvar – ett slags järnvägsarkeologi. Järnvägsmuseifrågan var viktig för klubben.
Den försökte få till stånd en bana för 600
mm spårvidd. Det hade funnits sju olika
banor med persontrafik med den spårvidden, alla nedlagda, och man försökte samla
de rester av materiel som fanns för att driva
en museibana av något slag. Det var rätt
många SJ:are i järnvägsklubben, från olika
avdelningar. Sen var det utomstående som
var intresserade, och inte minst en massa
grabbar som var entusiaster. Så man träffade folk från hela landet.
Järnvägsklubben hade själv utnämnt sig
till påtryckare i museifrågan, och kom med
ett eget förslag också. Det var ganska opti
mistiskt, det skulle byggas på Galärvarv
ets område på Djurgården. Det hände ju
en massa saker med museet, problem ute i
Tomteboda, och det blev riksdagsmotioner
att något måste göras. Inom SJ fanns ett
förslag att man skulle placera ut de äldsta

och finaste loken på olika stationer och
skrota resten. Det var inte underligt att
Järnvägsklubben var ängslig för att museet
skulle försvinna.
Nu börjar vi närma oss järnvägsmuseet?
Javisst! Kurt Högman, som blev museichef
1959, engagerade sig starkt i museifrågan
men fick mycket arbete med planering för
Tåg 62, den stora utställningen i Göteborg
1962, och sen dog han hastigt samma år.
Efter honom kom Olle Lindahl från Rek
lamavdelningen. Med inlånad personal
började i maj 1963 en inventering av utrymmesbehovet för ett nytt järnvägsmuseum.
Lindahl och jag hade haft kontakt förut på
Kommersiella byrån – han gjorde reklamtryck och jag granskade dem taxemässigt.
Så vi kände varandra. Han ville ha någon
järnvägsintresserad medhjälpare, och jag
blev ombedd att hjälpa till med inventeringen. Jag blev inlånad på tre månader hösten
1963 för att inventera vagnarna i vagnhallen. Där var ingen värme, så det måste ha
varit innan det blev för kallt på hösten. Jag
inventerade och inventerade om, mer noggrant. Där träffade jag Ingvar Malm, som
höll på att inventera andra föremål. Vi blev
ju parhästar sen ända fram till 1984. Det
fanns mycket materiel där, som människor
skänkt som dom trodde kunde vara av historiskt intresse. Men nu skulle det sorteras,
och mycket gick till skrot. Sen upptäckte jag
att en engelsman John Scholes, curator of
historical relics vid British Railways hade
bedömt fordonen – ”There are certain gaps
to be filled”, skrev han. Det var både saker
som saknades och sånt som var överflödigt. Jag tänkte på vad Järnvägsklubben
ansåg om museet, att det var ett ”förstelnat
museum över 1800-talets materiel”.
Sen blev det två förslag till lokalisering.
Det var ett nytt museum för 10 miljoner
längst ut på Hagalunds driftbangård, eller
renovering av lokstallar i Gävle för 1 miljon.

En liten del av den föremålssamling som
Ingvar Malm inventerade i Tomteboda.

Så man hade i alla fall skrinlagt det där med
att placera ut loken på stationerna, och det
var väl tur det!
Jag blev förordnad till museet i februari
1964, det var när Bernhard Hjelm avgick,
och jag satte mig på hans plats. Det var så
Lindahl hade räknat ut att han skulle ha
någon kunnig och intresserad, som kunde
efterträda Hjelm. Han hade ju alla prylar på sina fem fingrar. Han var trotjänare
som varit på museet i många, många år.
Han hade biblioteket inne i sitt rum, och
det fanns en väldigt bristfällig katalog med
maskinskrivna blad med kufiska rubriker.
Det stod t.ex. ”Ingenjörsteknisk litteratur”
– det kunde ju vara nästan vad som helst –
och sen andra liknande rubriker som kunde
kollidera med varandra.
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Till inventeringen hörde också att gå
igenom och registrera biblioteket. Den uppgiften åtog sig Ingvar Malm, och han fortsatte med den även efter flytten till Gävle.
På våren 1964 fick jag i uppdrag att rep
resentera museet i ett historiskt tåg på
sträckan Falköping–Nässjö–Malmö. Denna
sträcka utgjorde den ursprungliga Södra
stambanan, som hade öppnats för trafik
100 år tidigare. Resan tog fyra dagar med
start 30 maj. Vi som var med på resan hade
1800-talskläder och övernattade i sovvagnar som var före oss varje kväll. Första
dagen hann vi till Nässjö, andra dagen till
Alvesta, tredje dagen till Hässleholm och
fjärde dagen till Malmö. Där avslutades
resan med middag på restaurang Kungsparken.
Hur blev det sen i Gävle?
Jag var uppe i Gävle första gången 1965
tillsammans med Olle Lindahl. Då var det
fortfarande full verksamhet i stallen. Att
de blev över berodde på att det byggdes
en ny rangerbangård i Gävle, och i anslutning till den en s.k. driftverkstad. Loken
var bara inne när de fick översyn, annars
stod de utanför. Sen blev det många resor
till Gävle.
Året efter, 1966, blev vi uppsagda från
Torsgatan 17, där museets kansli och förråd fanns i en f.d. lokmästarbyggnad på
en bergknalle bakom Bonnierhuset. I bottenvåningen hade Banavdelningen lokaler,
och vi hade våra en trappa upp. Det fanns
magasinsutrymmen också, där vi hade

samlat föremål. En del var ju tunga saker,
och till slut sa Banavdelningen att golvet
inte skulle hålla – och dom hade ju folk
som satt under! Då skulle allt iväg. Grejorna
lastades i godsfinkor som vi körde upp till
Gävle. Modellhallen på Torsgatan 19 hade
tidigare blivit uppsagd, och stängdes den
första november 1964. Istället öppnades en
ny i Stockholms central i maj 1965.
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Historiska tåget på Södra stambanan 1964.
Personal och resenärer i tidstypisk klädsel.

Den 1 juli 1966 gick Lindahl i pension och
efterträddes av trafikinspektör Gustaf Ekeroth som kom från Sundsvall. I september
flyttade vi kansliet till Stockholms södra.
Där satt vi i f.d. väntsalen och expeditionen
– vi fick det lite ombyggt, så att det skulle
passa våra behov. Vi satt runt ytterväggarna
– jag satt precis ovanpå uppspåret. Ekeroth
satt i hörnet, och sen satt fröken Rendahl,
och så Ingvar Malm. Önnmark, som skötte
bilderna, han satt närmast utgången. Sen
hade vi ordnat ett ganska stort rum utan
fönster där vi hade arkiv och bibliotek.
Vi behöll våra två pensionärer ute vid
Tomteboda på sommaren, som gick och
putsade lok och höll öppet för allmänheten.
Men det var bara onsdag och söndag 13–15
som det var öppet. Jag skulle räkna ut deras

löner. ”Det är ju du som har hand om personalen” sa Ekeroth till mig. Det var det ingen
som hade sagt. Ekeroth sa själv att han inte
var nån museiman och inte skulle bli det
heller. Han höll sig mycket med gubbarna
på kommunen, Länsmuseet och driftverkstan för att prata om flytten. Så han läm
nade själva museet till mig.
Den fjärde september 1967 skrev jag in
mig på Stockholms universitet. Jag började
läsa ämnen som kunde passa i mitt arbete.
Ekeroth stödde mina planer. Jag höll på
med detta tills vi flyttade till Gävle. I maj
1968 gjorde Ekeroth och jag en studieresa
till utlandet. Vi åkte till järnvägsmuseerna
i Nürnberg, Luzern, Utrecht och London –
museet i York var inte färdigt ännu. I London fanns lok och vagnar i Clapham i södra
London.
Carl-Axel Alrenius i sitt tjänsterum under
tiden på Stockholms södra.

När ett av lokstallarna i Gävle var klart så
körde vi upp de mest värdefulla fordonen
från Tomteboda sommaren 1969. Sen körde vi upp ett extratåg 1970 också. Då hade
vi stängt Tomteboda, och den 13 april var
det slut på tjänstgöringen på Södra station
för min del. Den 14 april började jag tjänstgöra i Gävle. Jag hade flera år tidigare fått
frågan om jag var villig att flytta till Gävle,
och efter att ha konfererat med familjen så
sa jag ja. Vår son var 10 år, och han tyckte
det var spännande. Så vi flyttade dit hela
familjen.
Invigningen av museet ägde rum den 5
juni. Ekeroth ville gärna övervara invigningen men avgick därefter med pension.
Generaldirektör Lars Peterson, ville ju
egentligen inte ha något museum, och han
lär ha sagt att han inte var övertygad om att
han ville placera någon fast personal där.
När jag hörde det så undrade jag hur har
han tänkt sig att det skulle vara. Hade han
tänkt sig att det skulle vara en pensionär
med nyckel, som gick dit och öppnade på
begäran? Men han var med på invigningen
– han höll inte invigningstalet, för det gjorde Yngve Möller från Gävle kommun, men
Lars Peterson höll ett tal, och i det talet
hörde vi för första gången att han tyckte
att järnvägsintresset kunde materialiseras
i en femma! Så då fick vi höra att vi skulle
ta inträde. Det hade vi ingen aning om, det
hade vi aldrig gjort förut. Så när festligheterna var över så fick vi i all hast försöka
hitta en biljettmaskin. Vi fick en av SJ busstrafik, en sån där med en liten spak på, där
det kommer fram en liten fyrkantig biljett.
Och så skaffade vi en kliché också där det
stod Järnvägsmuseum. När alla invigningsgästerna åkte förbi med Stockholmståget,
då stod jag på trappan och hälsade välkommen till Tekniska föreningen i Gävle. Så det
kom besökare på en gång.
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Peterson skrev ju till kungs och ville slippa
museet. Han sa: ”Vi ska inte ha sådana kostnader som inte konkurrenterna har”. Eftersom lastbilsåkarna inte har ansvar för ett
museum så ska inte vi heller ha det, menade
han. Det var då frågan lämnades över till
1965 års Musei- och Utställningssakkunniga
(MUS 65), en statlig utredning. Det kom fyra
personer till mig i september 1970. Vi gick
runt tillsammans och dom frågade. Det kom
ett betänkande sedan, 1973, och där trodde
vi att vi skulle få lösningen. Men där tyckte
dom att det var bra som det var, att museet
var en del av SJ. Men dom tyckte att det
måste ske en väsentlig personalökning.
Från början var det meningen att modellhallen i Stockholms central skulle vara kvar.
Men generaldirektören kom underfund
med att man kunde tjäna pengar på att hyra
ut. Så då stängdes modellhallen, och modellerna kom till Gävle. Så McDonalds var viktigare. Men jag har sett att det står kvar en
modell av Stockholms central i en korridor!
Vi var bara två som flyttade med till Gävle,
jag och Ingvar Malm. Han var en klippa hela
tiden – han bosatte sig aldrig i Gävle, men
han hyrde rum och åkte hem i helgerna.
Sedan skulle man försöka få tag i arbetskraft
på orten. Men det var inte så enkelt att få tag
i lämpliga och intresserade - man skulle ju i
första hand hålla sig inom företaget.
För fastighetsskötsel och föremålsvård
hade vi en person anställd. Den förste som
var kvar en längre tid var en snickare vid
namn Nils Söderholm. Han var kvar till
1976, och sen kom Kalle Karlsson. Båda var
mycket praktiskt lagda och lämpade för
uppgiften. På kansliet hade vi en kvinna för
expeditions- och sekreteraruppgifter.
Vi fick göra det mesta själva. Mycket tid
gick åt till visningar för skolor och andra
grupper. SJ-fotografen ville inte komma
upp och fotografera loken för vykort, han
tyckte det var för lång resa. Så då gjorde jag
det själv. Och när vi skulle flytta ut ett lok
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för fotografering, så var det Ingvar och jag
som spettade ut det till vändskivan, snur
rade så det blev bra ljus, och så fotograferade jag så som jag själv tyckte att det blev
bra. Och sen spettade vi in loket igen!
Jag försökte fylla ut tomrummen som
engelsmannen John Scholes påtalade i samband med bedömningen av samlingarna,
och så ville jag bättra på Järnvägsklubbens
uppfattning att museet var ett förstelnat
museum över 1800-talets materiel. Så vi
fick tag i flera intressanta fordon under min
tid, till exempel stora ånglok och ellok som
representerar fyra olika system för kraft
överföring.
D-loket, D 101, kom som verksamt lok i ett
godståg och gick direkt till museet. R-loket,
Sveriges starkaste ånglok, som byggdes i
fem exemplar för Malmbanan, fick jag också
av maskinavdelningen, liksom det första av
de 130 E-loken. Från TGOJ fick vi flera iordningställda fordon. Förutom ett lok och en
vagn som vi hade fått när SJ fyllde 100 år
Ingvar Malm guidar en skolklass besök. En betydande del av
den fåtaliga personalens arbetstid gick åt till visningar för olika
grupper som besökte museet.

Carl-Axel Alrenius visade runt på museet när kungen kom på besök i september 1978.
fick vi under min tid en rälsbuss och Sveriges första boggivagn, iordninggjord, målad och med ny inredning i första klass. Det
stora ångturbinloket TGOJ 72 från 1936,
som var NOHAB:s 2000:e lok, fick vi också.
Dessutom gjorde vi lite olika utställningar, åtminstone några skärmar med bilder
samt föremål i en monter. Det var många
som uppskattade det vi visade.
Vi kände inte att vi hade något stöd från
ledningen i Stockholm. Det bestämdes t.ex.
att vi inte skulle ha någon anställd på lördagar
och söndagar. Istället skulle jag, Malm och
Söderholm tjänstgöra var tredje helg och sälja
inträdesbiljetter. Facket sa att man skulle ha
två lediga vardagar för timmarna vi jobbade
under helgen. Så då gick det bort två arbetsdagar varje vecka för någon av oss. Helgtjänstgöringen varade under 1975 och 1976.

En höjdpunkt för mig inträffade den 8
september 1978, för då kom kungen! Vi
hade haft besök av olika ministrar: Turesson och Bondestam och Adelsohn, och
även hans excellens utrikesminister Lennart Bodström. Men detta smällde högre!
Kungen var hos oss från 14:07 till 15:10, det
var noga. Vi hade en kort visning i modellsalongen, och sen gick vi över till lokstallet
och tittade på utställningen, bara en snabbis. Så bjöd vi på kaffe i Oscar II:s audiensvagn, för där fanns det ett rätt så stort bord.
Sen stod F-loket utanför. Det var meningen
att kungen skulle få köra om han ville. Han
fick en svart långrock på sig, och mössa,
men han avstod från att köra. Men han åkte
med i förarhytten till Tierp. Där bytte han
till den kungliga vagnen som kom i ett ordinarie tåg strax efter.
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Gävle-utställningen Tåg 81.

Vid 125-årsjubileet 1981 hade vi en utställning på museet och det kom en massa
folk. I samband med den ordnades en kavalkad av lok och vagnar i Värtan i Stockholm.
Det var i juni månad. Morrgan Claesson
i Göteborg ville ha ett historiskt tåg till 1
december som var SJ:s egentliga 125-årsdag. Han fick ner loket Göta och några
vagnar. Tåget skulle komma tillbaka den
8 december, men då var det snöstorm. Det
kom till Storvik, men där övergavs det och
göteborgarna åkte hem. Sedan fick vi ombesörja transporten vidare till Gävle.
En annan höjdpunkt var International Association of Transport Museums’
(IATM) årskonferens 1982, som hölls i
Stockholm och Gävle. På föregående årskonferens hade min kollega Lennart Steen
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på Telemuseum och jag tillfrågats om vi
kunde stå för värdskapet året därpå. Vi
åtog oss detta och jag fick starkt stöd av
förvaltningssekreterare Sigurd Granebeck. SJ medverkade med konferenslokal i
Stockholm och tre luncher. En av dagarna,
den 16 september, ägnades åt en utflykt
till Gävle. För resan fick vi en nylevererad
förstaklassvagn insatt i tåget. Efter besök
på Järnvägsmuseum bjöd Gävle kommun
på lunch i restaurang Strandgården vid
Bönans fiskeläge med utsikt mot öppna

havet. Där var det dukat för 50 personer
från 16 länder. Alla ländernas flaggor fanns
på borden. Efteråt gick vi ut på gräsmattan
mot havet i strålande solsken. Då kom som
på beställning en svanfamilj glidande förbi
oss. Det blev en lyckad dag.

Det blev omorganisation igen 1982, och
vi kom under Information och PR. Den
nye chefen Harry Rosengren var och hälsade på i mars, och sen kom han tillbaka i
oktober 1983. Då hade han med sig Ingrid
Samuelsson, som blev min chef. Nu följde
en turbulent tid. Vi annonserade efter en ny
medarbetare i samband med Ingvar Malms
pensionering. Ett antal sökande kallades
till intervju i mars 1984. Bland dem hade
jag en självklar kandidat med den utbildning som tjänsten krävde. Mina synpunkter
beaktades inte. Personalsituationen blev
ohållbar, och i februari månad 1985 valde
jag att lämna museet.
Därefter arbetade jag på Gävle Marknadsregion. Efter omorganisation blev min
arbetsplats SJ Persontrafikdivision, Affärsområde Nord, Marknadsavdelningen. Där
trivdes jag och hade bra chefer.
Hur skulle du sammanfatta det positiva och
det negativa från din tid på museet?
Ja, det negativa var ju helt klart svårigheten
med ledningen.

Annars var det mesta andra positivt. Jag
kände ju glädje i att jag fick hålla på med
det som jag tyckte om. Dessutom var jag
sporrad av intresset från folk omkring mig
och allmänhetens intresse, som gav mycket att göra med visningar och att svara på
skriftliga förfrågningar i järnvägshistoria.
Ledningen i Svenska Järnvägsklubben
hade uttryckt sin glädje över att jag blev
chef, och det upplevde jag väldigt starkt,
eftersom jag från början betraktat dessa
mogna herrar med stor respekt.
Jag fick också mycket stöd från järnvägsprofessionen, t.ex. TGOJ, SJ verkstäder och
maskiningenjörerna. Ta till exempel Sten
Fryklund, avdelningsdirektör på SJ maskinavdelning. Han hjälpte till så att D 101, det
första D-loket, kom till museet. ”Du ska väl
ha det allra första”, sa han, och när det kom
var det iordninggjort och återställt till originalskick.
När jag lämnade museet efter 22 år fick jag
inget som helst tack eller någon avtackning.
Men när jag gick i pension från Persontrafikdivisionen blev jag avtackad i närvaro av
hela personalen i f.d. Gävle–Dala järnvägs
styrelserum. Det kändes bra.

Elloket D 101 var ett av de föremål som tillfördes museet under
Carl-Axel Alrenius tid som chef.
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Lars Olov Karlsson på kontoret i Gävle.

Lars Olov Karlsson,
museichef 1985–1993
Lars Olov Karlsson blir intervjuad den 24
oktober 2014 i museet i Ängelholm, det
museum han själv varit med och skapat
för Banverket, men som nu drivs av Ängelholms kommun.
Hur växte du upp, och hur kom ditt järnvägsintresse till?
Jag föddes i Danderyd 1942. Det låter ju
väldigt flådigt idag, men vi hyrde över
våningen i en villa. Pappa var förman på AB
Vägförbättringar. Vi var väl inga typiska
Danderydsbor, men det var trevligt att växa
upp där. Någon järnväg fanns inte, men
man kunde cykla till Djursholms Ösby och
titta på tåg där.
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Jag blev tidigt tekniskt intresserad genom
min far. Han var lite av amatöringenjör, och
tog med mig på allt möjligt, från S:t Eriksmässan till i princip alla Stockholms museer, inklusive Järnvägsmuseet. Jag har ett
svagt minne av museet på Vasagatan. Jag
kan ha varit 6 år, jag minns att man gick
uppför en trappa och sen var det modeller
och lite annat. När jag blev större så cyklade
vi till Tomteboda. Första gången måste ha
varit 1950 eller 1951. Jag var oerhört imponerad av dessa vackra lokomotiv i ett mörkt,
kulet skjul.
Men jag var intresserad av det mesta
inom tekniken. När mina skolkamrater
köpte Fantomen, så köpte jag Teknik för Alla

Lars Olov Karlsson och hans far efter cykeltur till Järnvägsmuseum
i Tomteboda omkring 1951. Det var hans första besök i Tomteboda.
Museet på Vasagatan hade han sett några år tidigare.

e ller Teknikens Värld. Jag minns en artikel
i Teknikens Värld omkring 1950, som handlade om någon som byggt en modelljärnväg,
och det fastnade jag för. Den kan jag nästan
utantill, den artikeln. Och på den vägen är
det! Jag hade en kamrat vars far jobbade
på Teknikens Värld, och han såg att jag
var intresserad. Så jag fick alla hans gamla
lästa tidningar! Det var kanske en halvmeter med tidningar från 1940 och framåt – Teknik för Alla, Teknikens Värld och
ytterligare några sådana tekniktidningar.
Det kom att bli mitt universitet, så att säga.
Jag brukar säga att jag följt den här branschen sedan 1940, trots att jag är född 1942.

Vi var några stycken som var väldigt
intresserade, och en del av dem har jag
fortfarande kontakt med. En klasskamrats
granne hette Gert Ekström, som så småningom hamnade på Tekniska Museet. Vi
är fortfarande goda vänner. Jag var med i
olika klubbar, modelljärnvägsklubbar, fast
det blev väl aldrig nåt riktigt gjort. Men det
var roligt att lära känna folk. Sedan 1958 bildades Svenska Järnvägsklubben. Jag var inte
med på första mötet, men Gert Ekström var
där, och han förmedlade kontakten. Jag ansökte om medlemskap, och skrev som det var
att jag var 15 år, och då fick jag svar att man
tyvärr måste vara 16. Så jag väntade ett tag
och sökte igen, utan att tala om min ålder,
och då blev jag medlem. Det var väldigt int
ressant. Det öppnades en helt ny värld, dels
jämnåriga kompisar, dels äldre farbröder
med mycket erfarenhet och tålamod med oss
unga grabbar. Jag började samla fotografier,
fotograferade själv, och gick på Järnvägsklubbens alla möten, föredrag och utflykter.
Men jag hade fortfarande ingen tanke på jag
skulle jobba med järnvägen. Jag trasslade lite i
skolan, jag höll väl på för mycket med modelltåg och sånt, så det tog lång tid. Jag hamnade
så småningom på handelsgymnasium, och
blev handelsstudent efter tre år på den tvååriga linjen. Sen skulle man söka jobb. På den
tiden stod företagen i kö och ville anställa en.
Jag blev värvad till Sveriges Kreditbank. Det
var väl inte helt lyckat med att vara banktjänsteman – det var inte det jag ville göra egentligen. Jag fick för mig att bli reklamman. Jag
hade en släkting som var det, och det lät fräsigt. Jag sökte in på Berghs reklamskola, och
gick där på kvällskurser i två år. Men när jag
var klar hade konjunkturen vänt, och jag fick
inget jobb inom den branschen.
Jag fick jobb på Svenska Diamantborrningsaktiebolaget i Sundbyberg, på deras
ekonomiavdelning. Där fick jag köra tidiga
datamaskiner med hålkort och sånt. Men
det var ju inte heller riktigt vad jag ville göra.
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Hur hamnade du på SJ då?
Våren 1967 hade Järnvägsklubben en utflykt
på gamla Västgötabanan. Vi åkte med ånglok Göteborg–Skara fram och tillbaka. Då
var det en kompis som jag frågade vad han
gjorde nu då? Jo, han var lärare i väntan på
kursen! ”Vad då för kurs”, undrade jag. ”Jo,
SJ ska köra en stationsskrivarkurs”. ”Jaha”, sa
jag. Sen gick det någon vecka, och jag tänkte
att det var ju det jag skulle göra! Så jag sökte
– de annonserade strax efteråt. Det var flera
hundra som sökte, och vi blev uttagna kanske hundra stycken till en tvådagarsintervju
på SJ-skolan i Stuvsta. SJ-skolan hade en
ledare på den tiden som hette Harry Rosengren, en legendarisk organisatör. Efter den
genomgången blev jag antagen, det var 40
stycken som blev det. Dom ville sätta mig på
den administrativa kursen, för jag hade konstaterats vara färgblind. Men jag ville gå trafikkursen, så jag protesterade. OK, sa dom,
vi gör ett undantag, men kom ihåg att du
inte kan jobba med trafikledning eller inom
säkerhetstjänst. Det var OK, tyckte jag. Det
blev ett härligt gäng. Det var första gången
det var blandat intag, med både inomverkare
och utomverkare. Inomverkarna var sådana
som hade jobbat inom SJ tidigare. Det var
en bra utbildning, mycket ambitiös. Vi höll
på i 1 ½ år med utbildning utan att göra
minsta nytta! Vi satt i månader på SJ-skolan
i Stockholm, vi hade en hel månad i Åre, och
vi hade praktiktjänst. Då blev jag placerad
i Sundsvall. Efter ytterligare några månader i Stockholm var det slutpraktik. Jag fick
faktiskt praktisera som tågklarerare i Uppsala, fast jag fick inte ha egna turer. Jag fick
sköta trafiken under uppsikt. Det var en gedigen utbildning: Jag har smort bussar, och
jag har kört lok och jag har varit i ställverk
och banarbete, jag vet inte allt. Vi blev ett
mycket sammansvetsat gäng, och vi träffas
fortfarande en hel del. Vi hade 40-årsjubileum 2007.
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Sen skulle vi placeras ut, och vi hade
skrivit på att man var beredd att flytta vart
som helst. Jag hade lumpat i Boden och
praktiserat i Sundsvall, så jag tänkte: ”Dom
skickar mig säkert norrut nån stans.” Men
jag blev placerad på Stockholms central,
alltså trafikområdet, som allmän utredare.
Vi fick rycka in och göra allt möjligt – allt
från kassarevisioner till att vara ansvarig
stationschef var tredje söndag. Det där
med ansvarig stationschef låter ju flott,
men de hade inga befogenheter alls. Man
skulle egentligen bara ta emot allmän
hetens klagomål, och i bästa fall föra dom
vidare. Efter halvtannat år ville dom ha
mig till Trafikavdelningen på Centralförvaltningen där jag blev tidsstudieman. Jag
jobbade några år med det, och det var väldigt lärorikt. Jag studerade hur man viker
presenningar, hur man hanterar godsmagasin och en massa sånt, och vi var över
hela landet från Haparanda till Malmö.
Sen var det omorganisation, som det ofta
blir, och då skulle de här tjänsterna dras in.
Då hamnade jag på Trafikavdelningen, allmänna utredningar, där jag arbetade med
alla slags rationaliseringsåtgärder, mest
inom investeringar. Det var bara det att
det var under Lasse Petersons tid, och för
mågan att vilja något låg i botten. Vi skrev
till alla Sveriges stationschefer och frågade: ”Vad vill ni helst göra om ni får obegränsat med pengar?” Det kom nästan inga svar,
det fanns inga visioner. Jag tror egentligen
inte Peterson var så negativ, men mellan
cheferna trodde att de arbetade i hans
anda. Dessutom var ju järnvägen i kris då
– det gick en annonskampanj mot alkohol
med affischen ”Grabbarna säger att farsan
super”, Den gjordes om till ”Grabbarna säger att farsan jobbar vid järnvägen”. Sådan
var stämningen. Men det var fortfarande
så att jag lärde mig mycket, och lärde känna folk på olika håll.

Reportageresa för SJ-nytt. Under uppehåll i Hackås inhandlas den traditionsenliga kaffekorgen. Personen i mitten
är LOK. Motorvagnen är en italiensk
Fiat-vagn, inhyrd på prov av SJ, vilket
ledde till inköp av 100 st Y1-or.

Men sen kom du väl till SJ-nytt?
Det kom en notis i SJ-nytt att dom behövde
en medarbetare, och då sökte jag dit. Jag
fick i uppdrag att göra ett provreportage. Så
jag och fotograf Seved Walter åkte till Södertälje och intervjuade en järnvägsintresserad som på något sätt gjort sig bemärkt.
Han var inte särkskilt intressant, men det
gällde ju att skriva ett fantastiskt reportage.
Och det gjorde jag, och på det fick jag jobbet.
Det var minst en till som sökte. Honom träffade jag för något år sedan här på museet,
och han frågade mig ”Vet du att du tog jobbet ifrån mig?” Han mindes det fortfarande.
Det här var 1973. Då fanns det en informationsavdelning som lydde mer eller mindre
direkt under generaldirektören. Vi satt på
Mäster Samuelsgatan, mitt emot där museet hade varit, den biten av gatan som inte
finns kvar längre. Jag jobbade mest som
journalist. Det var annat också, som press-

bevakning och i viss mån PR-verksamhet.
När man hade pressjour under en vecka,
måste man hålla sig nykter och tillgänglig,
nära en telefon. Det var inte lätt på den tiden, före mobiltelefonerna.
Jag har alltid tyckt om att skriva. Det var
ett ganska fritt jobb. Jag var väl den enda
riktigt järnvägsintresserade på redaktionen, så när jag hittade på reportage så tyckte dom det var bra. Och så fick jag göra det
som jag ville. Där jobbade jag fram till 1980.
Eftersom järnvägsmuseet hörde till samma
avdelning så träffade jag Carl-Axel Alrenius, och vi satt och pratade om att snart
var det 125-årsjubileum, och det måste vi
fira på något sätt. Han och jag spånade ihop
ett brev till generaldirektören, det var Furbäck, att det borde firas med en bok, en utställning och en fordonskavalkad. Och han
ställde upp på det, och jag blev frånkopplad
från SJ-nytt under 1 ½ år för att planera det
här.
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Vi gjorde en bok, Carl-Axel skrev det historiska och jag skrev den moderna texten
och vi jobbade med K.W. Gullers – ja, K.W.
Gullers stod väl som en slags frontfigur,
men han gjorde väl inte mycket. Det var
hans fotograf Björn Enström som gjorde
det mesta. Gullers namn var med i alla fall,
det var ju känt och bra. Vi fick i uppdrag att
göra en bilderbok, och hade Gullers fått sin
vilja igenom hade det blivit en ren bilder
bok. Men vi hävdade att det måste vara
fakta också. Det var roligt – det var väl det
första bokprojekt där jag var med från ax
till limpa, så att säga.
Det blev en utställning i Gävle under
en vecka med både modern och historisk
järnväg. Sen var det en kavalkad i Värtan,
en lördag, med ett 40-tal tåg som passerade en läktare som vi byggde speciellt för
ända
målet. Det var mycket populärt, ett
par tusen betalande. Vi lånade in tåg från
föreningar och så från museet. Det var stort
och jätteroligt, något i hästväg som vi inte

sett varken förr eller senare. För ett par år
sen var jag i Bulgarien med ett gäng engelsmän och tittade på ånglok. Det var en tysk
där också. Jag frågade om han hade varit i
Sverige, och jo, det hade han, en gång. Det
var 1981 och han hade sett en kavalkad i
Värtan! När jag sa att det var jag som var
med där, då reste han sig och tog i hand och
tackade. Det var det bästa han hade varit
med om! Det var ju trevligt att höra.
Sen efter jubileet gick jag tillbaka till SJnytt. Men så blev det omorganisation igen.
Harry Rosengren, som jag ju kände sen
tidigare, blev chef för Informationsavdelningen. Jag hamnade på Extern information och PR under en dam som hette Ingrid
Samuelsson. Vi startade Raka Spåret, den
där tidningen som låg i tågen, och vi införde
Tågets Dag som vi hade på en massa ställen
i landet. Järnvägsmuseet låg under samma avdelning. Så jag och Carl-Axel gjorde
en katalog för museet. Jag tyckte den blev
ganska bra.

BJ O 214 med ett kort godståg vid kavalkaden i Värtan 1981.
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En praktikant och ”de fyras gäng” i april 1987: Kjell Palén,
Olle Andersson, Robert Herpai och Lars Olov Karlsson.
Katalogen kom 1984, så nu börjar det väl bli
dags för museet?
Carl-Axel och Ingrid Samuelsson gick inte
bra ihop, det var ganska uppenbart. Harry
Rosengren försökte nog medla, men till slut
tröttnade han och sa att så här kan vi inte
ha det. Vi måste ha en ny chef på museet.
Han började leta på alla möjliga håll, men
han lyckades väl inte hitta någon. Till slut
tillfrågades jag om jag kunde ta över museet, och det kunde jag ju inte säga nej till.
Och då fastnade man för det. Det var så jag
hamnade i Gävle.
Jag kom upp till Gävle en vinterdag, i
februari 1985. Kjell Palén mötte mig, och
det visades sig att vi var dom enda som jobbade på museet. Det var två tjänster till, en
kanslist på halvtid, men hon var utlånad,
och så en vaktmästare-allt-i-allo, som var
långtidssjukskriven. Så vi satt där och funderade vad vi skulle göra.

Carl-Axel hade gjort ett fantastiskt jobb
och räddat så mycket som gick att rädda.
Han hade väldiga krafter mot sig. Så jag
ska inte klaga på honom på något sätt,
han gjorde storverk. Men besökstalen låg
runt 15 000 besökare per år, och den siffran måste upp. Kunde vi höja besökstalet skulle vi kunna få mer resurser, antog
vi. Så vi började redan våren 1985 med att
dra igång aktiviteter. Jag hade ju kontakter med järnvägsklubbar runt om i landet,
och tog hjälp av dem helt enkelt. Alla ställde
upp när vi ordnade Järnvägsmusei dag för
första gången i oktober. Då hade vi kommit
så långt att vi hade fått lov att ersätta de två
bortavarande, så vi fick anställa två till. Det
var Robert Herpai och en ny kanslist. Och
ganska snart efter kom Olle Andersson. Så
långt gick det g anska enkelt. Men att öka
från fyra till sex, det var svårt. Det fick jag
slåss mycket för, men det gick tack vare
inlån. Och från sex till tio var om möjligt
ännu värre. Men sen gick det lättare.
Att sköta ett museum på tio personer, det
räckte ju ingenstans! Och ändå tyckte cheferna att museet hade fått enorma resurser.
Vi hade ambitioner som var mycket, mycket
högre. Vi gjorde vad vi kunde, men vi klarade inte allt. Det var mycket frustrerande.
Jag brukar säga att jag aldrig haft något
jobb där skillnaden mellan vad man ville
och vad man kunde varit så stor, som när
jag var museichef.
Jag tror vi kom upp i 24 000 besökare
redan första året. Under Järnvägsmuseidagarna – det var två dagar på den tiden
– spånade vi fram att vi borde ha en vänförening. Så vi drog igång Järnvägsmusei
Vänner på lördagkvällen. De första 5–6
åren fick väl museet hålla föreningen under armarna med administration och så
där, men sen har den ju blivit en egen och
väl fungerande verksamhet. Redan från
början blev den viktig med årsboken Spår
och olika programverksamheter som för101

eningen ställde upp på. Såvitt jag vet har
föreningens ekonomiska utrymme byggts
upp med medlemsavgifter, väl förvaltade
pengar dessutom. De som blev medlemmar var i stor utsträckning de som redan
fanns i museiföreningar runt om i landet.
Jag vet att det kom en anmälning som sa
”jag har läst programförklaringen – jag
ser ingen annan råd än jag måste anmäla
mig!”
När jag började hade vi flyt med anställningar. På Carl-Axels tid var det nästan
sådana som blev förvisade till museet, en
brokig samling som hade passerat revy. Men
SJ höll på att dra ner, och vi kunde välja och
fick många riktigt duktiga. Vi hade flera inlånade för föremålsregistrering, jag tror vi
fick tio på ett bräde, och tre-fyra stycken
var så bra att de blev kvar på museet. Vi
försökte utveckla samarbetet med Gävle
kommun, men det blev inga större saker.
Furuvik var kommunens på den t iden, så vi
jobbade ihop med dem en del.
I vår marknadsföring av museet så ingick
intern marknadsföring. Vi bjöd upp Furbäck, som jag hade lärt känna lite under
125-årsjubileet, och han var inte så svår att
övertala. Han tog en hel dag i Gävle. Vi gick
igenom allt från förråd till utställning. Sen
slutade vi i Drottning Sofias salongsvagn
där vi hittade en karaff med nånting gult
i som vi måste prova. Det visade sig vara
hans favoritwhisky, så vi blev sittande där
i salongsvagnen. Sen bjöd han på middag,
och sen var vi uppe på hans hotellrum, hela
gänget och satt och snackade till långt in på
natten. Han fattade tycke för museet, han
hade redan tidigare tyckt att det var intressant. Men det här var precis i den vevan
då man började sätta in konsulterna från
Indevo. Det fanns en herre som hette Stefan
Pettersson som tog över, han blev till och
med vice generaldirektör. Det visade sig att
han var också intresserad av järnvägsmu
seet. Vi lyckades vinna honom också. Han
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Vice generaldirektör Stefan Pettersson fick
köra Elfkarleö 1 vid ett besök på museet år
1987. Instruktionsförare var Rune Lundby.

förlade en väldig massa konferenser och
möten och arbetsutskott och annat till museet. Det var mot den bakgrunden som vi
utarbetade en skrivelse i tidningsform med
en vision för museet. Vi ville göra något som
märktes, ett inslag i debatten.
Men det var väl till Stig Larsson ni överlämnade den?
När vi blev klara med den hade Bengt Furbäck och Stefan Pettersson slutat, och Stig
Larsson hade tillträtt. Han sa att sådana
påtryckningar ville han inte ha, det måste
stoppas! Varpå hela upplagan makulerades.
Men fördelen var att han blev uppmärksammad på att det fanns ett museum. Så
det dröjde inte så många månader in i hans
tjänstgöring som han också tog en dag på
museet. Och vi gick runt och visade allt.
Han var inte riktigt samma gemytliga person som Furbäck, men han blev i alla fall
intresserad av museet. I tidningen, 
eller

skrivelsen, föreslog vi att museet skulle tillhöra Banverket, men det tyckte han absolut
inte. Han tyckte museet var fint, och han
ville behålla det på SJ. Men han ville att det
skulle tillbaka till Stockholm. Det gjordes
en hel del utredningar med olika planer.
Men hur det nu var så hann fastighetsbubblan spricka, och han kunde inte få någon
ekonomi i det. Jag hade väl uppskattat en
Stockholmslösning, det får jag erkänna,
men det var i ledningen det diskuterades.
I stället blev det plan B, att museet blev
kvar i Gävle men med en rejäl upprustning.
Han litade inte riktigt på vår förmåga, så
han engagerade George Högsander, som
hade varit godschef på SJ tidigare. Han
var för övrigt också en av dem som tyckte
om museet och hade lagt aktiviteter där.
Han fick i uppdrag att utreda, föreslå och
genomföra en ombyggnad. George var en
mycket trevlig människa, en glad gamäng,
men han lyssnade inte mycket på andra,
utan jobbade efter eget huvud. Min roll

Utställningen i Gävle efter omvandlingen.

blev att springa efter och hålla emot det
som blev alltför vansinnigt. Men han hade
goda sidor, han drev verkligen frågan, och
han fick fram pengar till att göra om hela
museet. Jag hade idén med en tidsaxel längs
väggen. Sen måste vi ha fram texter, och
då hade George kontakter med Björn Kullander. Sen hade han en bror också, John
Högsander, som var varuhusdesigner och
arkitekt, en mycket öppen och lättdiskuterad människa. Så Björn, John och jag utformade i princip det nya museet tillsammans.
Det blev ett mycket fruktbart samarbete.
När vi hade gjort museet färdigt, så blev
det en film, ”Förvandlingen”, och när den
var klar så blev det en bok. När boken kom
ut, och jag tror även filmen, då hade jag
redan slutat och flyttat till Ängelholm. Men
jag fortsatte att jobba med det på frilansbasis. Sen kom både John Högsander och
Björn Kullander att utforma utställningen
här i Ängelholm, eftersom jag hade goda
kontakter med dom. Så det fortsatte där.
Utställningen i Gävle tyckte jag blev
väldigt bra. Vi hade ju begränsningar.
Lokalerna är inte alls lämpade för att ha en
utställning i egentligen, med sin konstiga
form. Spåren styr helt och hållet. Och tidsaxeln fick gå från höger till vänster, men det
störde inte så himla mycket. Det fungerade.
Vi hade ett problem som inte var av denna
världen, och det var att varenda träpelare
i museet var sprutad med asbest. Vi hade
olika experter som tittade på det där och
dom sa att ”nej, det går inte att ta bort”. Utan
vi fick klä in dom med plåt i stället, ungefär
så långt upp som människor kan nå, och sen
målades det in.
Under Stig Larssons tid kom vi att omorganiseras. Tidigare lydde vi under generaldirektörens sekretariat, vi hade vid någon
omorganisation lämnat Informationsavdelningen, och hade Pär Restadh som chef, han
var ett slags handsekreterare åt general
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direktören. Det var på Bengt Furbäcks tid,
men han följde väl med sen till Stig Larsson. Men efter omorganisationen hamnade
vi under Informationsavdelningen med fru
Sundbom som chef. Henne hade jag tyvärr
svårt att komma överens med. De som inte
hon hade anställt var inte värda någonting.
Så när museet skulle omorganiseras, då fick
alla söka om sina tjänster, och alla fick dom
utom jag.
Så jag blev hängande i luften. Att jag inte
fick tjänsten motiverades egentligen inte.
Jag blev placerad på Informationsavdelningen i Stockholm, där jag var i två år. Där
gjorde jag i stort sett inte något nyttigt – jag
skrev långa listor över Sveriges stationer,
skrev lite i SJ-nytt och höll på med en del
annat. Det måste ha varit 1993 som jag fick
silkessnöret. Mellantiden innan Robert
Sjöö kom så var det informationschefen i
Gävle, Johan Axell, som var nån slags chef.
Jag gick parallellt med honom en tid, innan
jag definitivt hamnade i Stockholm.
Det var när Robert hade börjat 1995 som
vi träffades första gången. Vi var nog lika
nervösa bägge två, men vi fann varandra
ganska snart. Vi blev mycket goda vänner.
Jag frågade Robert om det fanns nån plats
för mig som historiker eller så, och jo, det
tyckte han. Men fru Sundbom var väl inte
så intresserad av att ha mig där.
Hur kom Banverket och museet i Ängelholm
in i bilden?
Under min sista tid i Gävle så var det faktiskt Brandborn som började muttra om
att han tyckte det var alldeles för lite banteknik i museet, men ställde aldrig frågan:
”Kan vi göra nånting åt det?” Det hade man
kunnat göra, jag var inte alls ointresserad av det. Banverket betalade en del till
museet de första åren. Då började Brandborn diskutera tillsammans med skolchefen i Ängelholm om man kunde göra ett
museum där. Det tog tid att bestämma
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sig. Jag blev kontaktad om vad man kunde
göra, och sen hade jag kontakter så jag visste hur landet låg. Jag brukade ringa Jan
Hammarkvist, skolchefen, nån gång i månaden och höra hur det utvecklades. Det
blev en massa tjafs med generaldirektörsbyte när Brandborn gick till Vägverket
och innan Monica Andersson kom. Men
till slut bestämde dom sig att lägga ut museichefstjänsten för sökning. Jag sökte, var
nere på intervju, och sen gick det ett tag.
En morgon ringde Hammarkvist och sa att
nu har vi bestämt oss, du får jobbet. Och jag
såg genom mitt kontorsfönster mot Klara
kyrka att två flygplan precis ritade ett kors
över kyrkan. Det tog jag som ett tecken.
Jag flyttade hit 1 april 1996. Jag måste
nog säga att det var den mest intressanta tid
jag har haft, när vi byggde upp museet. Att
liksom börja från ingenting. Vi hade i stort
sett 3 000 tomma m 2 – vad vill vi förmedla
med utställningen? Det vanliga är att museet har en samling som ska visas. Vi hade
ingenting utan fick bygga upp samling och
utställning från början.
Positivt och negativt från Gävletiden?
Jag har haft positiva erfarenheter från samarbetet med föreningarna, jag tycker dom
har hjälpt oss väldigt mycket. Och förhoppningsvis så var det ömsesidigt. Vi styrdes
inte särskilt hårt uppifrån. Det var närmast så att man fick be om synpunkter. Vi
fick göra vad vi ville, med dom resurser vi
hade. Det var väl både positivt och negativt
egentligen. Det som har förvånat mig både
i Gävle och i Ängelholm, det är den övriga
verksamhetens totala ointresse att utnyttja
museerna i PR-syfte. I stället uppfattades
vi som en black om foten. Dom skulle bara
se alla besökare som kommer och ser ett
intressant museum och går därifrån glada
och positiva. Det vore väl perfekt att göra
reklam för verket, värva personal och informera om olika projekt. Men ingenting!

Lars Olov Karlsson visar en modell av
den blivande utställningen i Ängelholm
för Robert Herpai som är på besök.

Det roliga var ju när besökstalet ökade
och de stora museidagarna, som ju verk
ligen satte spår. Vi hade ju många andra utställningar, vi hade modellutställningar, vi
hade Friluftsfolkets dag och vad det var för
någonting. Konserter har vi försökt oss på,
men det hade ingen riktig lycka.
Sen är det samarbetet med personalen
naturligtvis. Dom har varit ovärderliga.
Jag kunde ju till stor del handplocka perso
nalen och ta dom bästa, dom som passade in
i samarbetet så att säga. Vi trivdes ihop. Vi
jobbade verkligen hårt tillsammans, men vi
hade mycket trevligt.

Besvikelser, ja, det är naturligtvis slutet
på min Gävlekarriär, som jag väl inte riktigt
tycker att jag förtjänade. Det fick ju en god
vändning i och med att jag fick chansen att
komma till Ängelholm. Totalt sett vet jag
inte om jag hade utvecklats mer om jag hade
varit kvar i Gävle.
Jag brukar säga att vi gjorde om museet i
Gävle fem år för tidigt. Hade vi väntat fem
år så hade vi haft Nynäs, det var inte aktuellt när vi började. Tänk vilken fantastisk
utställning det skulle bli där om man gjorde
om det till museum. Lokstallen är väldigt
trevliga, men väldigt opraktiska. Tänk det
stora fyrkantiga Nynäs, högt i tak, där man
kan bygga miljöer. Det hade kunnat bli en
fantastisk anläggning!
En annan positiv aspekt som jag vill
nämna är det internationella engagemanget. Museet var ju medlem i International
Association of Transport and Communications Museums, IATM, där jag relativt snart kom med i styrelsen. När sedan
den norske järnvägsmuseichefen Andreas
Dreyer blev president ville han ha mig som
sekreterare och det var jag under ett antal år. Det upptäcktes sen jag slutat i Gävle
att man enligt stadgarna måste vara museichef för att kunna sitta i styrelsen, så då
blev det en lucka på något år innan jag som
ny museichef i Ängelholm åter kunde träda
till. Robert Sjöö efterträdde mig som sek
reterare och är nu president. IATM hade
mycket värdefulla konferenser med studiebesök varje år. Här fick jag lära mig mycket,
och fick många goda kontakter och vänner.
En del av gänget träffas än idag, senast i
november i Oslo där vi, sex, sju pensionerade museichefer (en del med fruar) och
några aktiva åt norskt julbord och umgicks.
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Robert Sjöö,
museichef från 1995
Den 20 november 2014 intervjuas Robert
Sjöö i sitt tjänsterum på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Det är beläget i kanslibyggnaden, ett hus som ursprungligen byggdes i
Bräcke. På väggen hänger en målning från
1863 med ett tåg på väg in till Saltskogs
station, och bakom Robert står en byst av
Oscar Werner, den förste museichefen.
Berätta om din uppväxt, och vad som gjorde
att du hamnade här!
Jag är född i Enköping och är uppväxt i
Västerås – jag bodde där från att jag var en
vecka gammal tills det blev universitetsstudier i Uppsala. Så jag är Västeråsare när det
är bandyfinal. Min pappa var och är väldigt
järnvägsintresserad. Jag var enda barnet,
och jag följde med honom så länge jag var
liten. Jag hade förmånen att besöka järnvägsmuseet när det låg i Tomteboda. Och
han engagerade sig ideellt, dels i Västerås
järnvägsklubb, dels i museijärnvägen Jädraås–Tallås järnväg. Där tillbringade jag
somrarna från det jag var 9 år gammal.
Jag blev ju inte järnvägsentusiast, jag
vill nog påstå att jag blev järnvägsmusei
entusiast. Jag bläddrade i tågböcker när jag
var liten, och jag fick en relation till järnvägsmuseet från det att jag var där första
gången. Jag kunde skriva väldigt tidigt, så
jag gjorde en katalog över järnvägsmuseet
i Tomteboda 1966, när jag var 5 år gammal.
Det var namnen på loken som fascinerade
den där lillgamla 5-åringen. Jag kommer
fortfarande ihåg Thor, Prins August,
A 1001. Dom stod uppradade, och jag fick
ett förhållande till lokomotiven och vagn
arna från de historier som berättades. Jag
kommer ihåg den här rallaren som stod
där nere, och berättelserna, en enorm fascination. Vi besökte även museet i Gävle på
A lrenius tid. Min pappa knackade på dör106

ren på helgen och han tog emot oss järnvägsentusiaster väldigt generöst, inte bara i
museet, utan visade bakom kulisserna, i det
mytomspunna UGJ-stallet som var så välstädat och fint. Jag gjorde lumpen i Gävle
1980 och besökte museet då, men det var
en period när jag vare sig var intresserad
av historia eller järnväg. Men Gävle fanns
på kartan, det var ju närmaste storstad till
Jädraås, där vi hade varit på somrarna.

Anledning att fira
ett sekel redan 2014.
Ånglokens drottning,
F 1200, fyller 100.

Västerås 1966. Det
ska böjas i tid det
som krokigt ska bli.

Jag var inte tekniskt intresserad, utan
jag var kulturhistoriskt intresserad. Det
var människorna kring det hela som var
så otroligt fascinerande. Vilka var det som
körde det här loket, undrade jag som liten. Men med tiden: Hur var det för dom
här människorna när järnvägen kom – det
slog ju undan allt, den förändrade mer
än k
 anske nånting annat har gjort. Ända
sedan jag började studera i Uppsala har jag
varit irriterad på hur Sverige tagit hand om
sitt kulturarv – en agenda som skrevs på
1800-talet, där man inte tagit något ansvar
för vad som hänt sedan. Det blir ett historieberättande utan relevans – ett nöjeskabinett i stället för något att lära av historien.
Det har drivit mig till arbetet med ett slags
känslomässigt engagemang i museet.
Så småningom bestämde jag mig för att
läsa historiska ämnen – det var järnvägsmuseet som hade fött historieintresset!
Men jag var inriktad på att bli arkeolog, jag
hade inte tanken på att jobba med järnvägshistoria. Jag blev arkeolog och jobbade först
på Riksantikvarieämbetet med grävningar
och sen på Länsmuseet i Västerås. Där skaffade jag mig min dittills största merit som

ansvarig för Västerås 1000-årsfirande. Jag
hade tur: Västerås kommun finansierade
jubileet som skulle ske på Länsmuseet, och
så var det Riksantikvarieämbetets experter
som skulle hålla i projektet. Och den bäste
man kunde hitta var den kände Björn Ambrosiani. Jag var hjälpreda åt honom och
letade föremål och registrerade och fotograferade vad som kunde vara intressant.
Då fanns det en annan känd arkeolog som
hette Gad Rausing, Tetrapakmiljonären.
Han var docent i arkeologi, och han ville
veta mer om Birka innan han la sig i jorden.
Så han gick in med sponsorpengar för att
göra en stor grävning på Birka, på villkor att
det var Björn Ambrosiani som skulle vara
grävledare. Det var ganska plötsligt, och sådant tackar man inte nej till som arkeolog.
Så Björn Ambrosiani var tvungen att säga
återbud till Västerås. Det blev panik för att
hitta en ersättare till honom. Jag fanns liksom på plats och den lätta lösningen blev
att låta mig ta ansvar. Jag lyckades ro det
i land, och det blev ganska uppskattat. Det
blev en viktig merit att man kunde klara av
nånting. Så jag är väldigt tacksam till Gad
Rausing!
Men Järnvägsmuseet hade funnits i
ögonvrån hela tiden. Så sökte man en intendent till Järnvägsmuseet för att ta hand om
samlingarna. Jag jobbade då på Lantmäteriverket med historiska kartor och ortnamn
och då kände jag, att jag hade ju erfarenhet
från att ha jobbat professionellt med musei
frågor och hade ett intresse för just det
här museet. Jag skrev ansökan direkt efter
matchen Sverige-Kamerun i fotbolls-VM
1994. Det var en nattmatch, och när matchen var slut så gick jag och skrev en ansökan.
Jag började på latin, förresten: ’Vestigia terrent’, spåren förskräcka. Det står det på en
av sliprarna ute på Jädraåsbanan. När den
500:e slipersen byttes där på 1970-talet så
gjordes det en skylt med den fyndiga devisen, så jag kopplade till den.
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Så då blev du museichef!
Jag sökte faktiskt inte jobbet som museichef, utan som intendent. Jag blev i alla fall
kallad på intervju. Och sen under intervjuernas gång så frågade dom om jag kunde ta
hand om alltihop. Jag kände ju till Lars Olov
Karlsson, LOK var ett känt namn. Och jag
visste inte varför han inte skulle få jobbet.
Det var ju något att överväga, en inbyggd
konflikt. Det var lite besvärande. Samtidigt
kände jag att min dedikation var starkare:
Det här vill jag. Så får vi se hur det blir.
Det började med en intervju med informationschefen i Gävle, Johan Axell, som
var tillförordnad chef för museet, och då
var det fråga om att ha ansvar för före
målen. Sen blev det en intervju med informationsdirektören Gunnel Sundbom och
generaldirektören Stig Larsson, sommaren
1994. Då fick jag frågan om att bli chef. Det
kom naturligt på något sätt. Men SEKOfacket överklagade tillsättningen, så det
drog ut på tiden. Tillsättningen blev inte
klar förrän i december. Jag förstod att informationsdirektören inte var populär hos
museipersonalen, och misstänksamheten
fördes över på mig – man trodde att jag var
handplockad av ledningen. Så det var en utmaning att kliva in här första gången och
presentera sig.
LOK träffade jag första gången i samband
med ett projekt för föremålsregistrering,
där han var sakkunnig. Han var med på ett
möte, och det var ganska nervöst, men det
blev inga problem. Sen skulle jag på samma
konferens som LOK, och klev på samma
tåg i Hallsberg. Även då med en viss obehagskänsla, hur pinsamt blir det nu? Men
det fanns inte ett uns av bitterhet. Det fun
gerade så bra direkt! Det var viktigt att det
inte fanns någon motsättning med min
företrädare, och vi har haft nytta av varandra genom åren. Vi umgås faktiskt fort
farande på fritiden.
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Vad fick du för uppdrag av ledningen? Vad
ville man?
Vad man ville är svårt att veta. Det fanns
en positiv inställning till museet. Ser man
tillbaka har det hela tiden funnits en linje
inom SJ att nån annan borde sköta den här
verksamheten. Men när dom ändå hade det,
så borde verksamheten kunna göra mera
nytta. Man förväntade sig att jag skulle ta
tag i ansvaret kring samlingen och få dom
klassiskt museala uppdragen att fungera.
Lars Olov hade ju ett uppdrag på sin tid
att popularisera, och det var väl delvis en
återgång till ansvar för samlingarna och
det kulturhistoriska arvet. Men samtidigt
hade man fortfarande höga förväntningar
på att det skulle bli ännu fler besökare. Man
tyckte väl att man inte hade fått tillräcklig
valuta för investeringen som gjordes 1993.
Man hade ganska naiva förhoppningar om
att komma upp i 75 000 eller 100 000 besökare. Det är ju omöjligt i Gävle. Det ska
till något alldeles spektakulärt och mycket,
mycket större satsningar om det ska gå. Vi
har ju fått jobba år efter år och förbättra
successivt. Det tar väldigt lång tid – det
räcker ju inte med en basutställning.
Det har aldrig funnits det där 100-procentiga engagemanget hos huvudmannen.
”Ja, men kör på. Det blir väl bra”. ”Nu verkar
det vara nån som tar ansvar, så låt dom hålla
på.” Det har aldrig funnits någon styrning
uppifrån. Det fanns det inte på mig heller.
Det var på ett sätt positivt – det fanns inte
tydliga krav: ”Du ska åstadkomma detta och
detta och detta …” Men det fanns en förhoppning om det skulle kunna bli ganska
bra.
Stig Larsson ville använda museet i marknadsföringen. Men det var inte i första hand
för turism och besöksantal. Samlingarna i
museet var fina att visa upp för viktiga
personer. Vi hade väldigt mycket företags
arrangemang. Det var en tydlig förväntan,

Stig Larsson tyckte att museet var mysigt,
han hade en varm positiv inställning till
det, men det räckte inte riktigt för att storsatsa. Men det fanns inga planer på att ta
bort det.
Vad sa man om resurser?

och det kommer jag väl ihåg från intervjuerna att det var viktigt att jag skulle vara
med och ta emot dom viktiga personerna
– alltså vara ett representativt ansikte utåt.
Och stå för kvalitet och pålitlighet. Föra sig
väl. Dom förväntningarna var väldigt tydliga. Jag fick aldrig höra att ”Du får se till
att öka besökstalen”. Det var mer att föra sig,
som sagt.
Jag kom in när det var liksom lite fight
mellan SJ och Banverket. Banverket gick in
ekonomiskt till den här verksamheten från
det att man bildades. Sen tyckte Brandborn
att det var för lite bana och för mycket tåg,
och kände att det här var ingenting för Banverket. Så man började att dra tillbaka sitt
ekonomiska bidrag. Vi vet att Stig Larsson
och Brandborn inte var såta vänner, så det
blev ju nästan ett konkurrensförhållande.

Jag fick nöja mig med det vi hade – man
formulerade inga framtidsvisioner. Jag
drog igång här utifrån de förutsättningar
som fanns. Första året gjorde vi en väldig
massa utställningar, otroligt simpla utställningar. Hitta nåt tema, sätta upp nånting
på väggen, skriva lite texter och se till att
lokalmedia fick del av det. Tyvärr fungerar
ju lokal press så att man inte riktigt ser om
det är bra eller dåligt, utan skriver nånting
allmänt positivt för att det händer någonting i ens stad. Så det var ju ett smart sätt
att väcka det lokala intresset.
Sen hade vi basutställningen – den var
ju väldigt fin. Stora delar finns fortfarande
kvar. Och det beror nog på att det är en journalist och en varuhusexpert som har gjort
den. Den var egentligen oerhört omodern
på 1990-talet – det skulle vara mer miljöer
och inte bok på väggen. Men samtidigt så
visade det sig att museibesökarna ville ha
den här historielektionen. Det räcker inte
att bygga upp en miljö. Man vill ha originalet, man vill veta varför och man vill veta
när. Sen blev utställningen plötsligt modern igen. Det finns en fördel att vi inte har
investerat en massa i modern teknik, som
sällan fungerar och som snabbt blir uråldrig. Våra besökare är fortfarande nöjda med
den. Den börjar bli sliten, vi berättar inte
alla historier vi vill berätta, och det är för
trångt. Vi får inte in den moderna historien
och de nyare fordonen får helt enkelt inte
plats på de korta spåren. Det är brister som
vi vill åtgärda nu. Det är en god förutsättning att det finns en produkt som håller,
som man kan luta sig mot när man gör tillfälliga utställningar.
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Under din tid så har antalet anställda och
aktiviteter närmast skenat jämfört med de
80 åren före din tid. Samtidigt har det varit
ständiga utredningar om huvudman och organisation. Hur har det gått att kombinera?
Det har varit fantastiskt, och jag tror det
har varit skälet till att det har gått så bra.
Så fort man hamnar i förvaltning, så är det
svårare att motivera och engagera. En viktig förutsättning är att få rätt människor,
att bygga ett lag, med spelare som hjälper
till. Man behöver både kompetensen och
viljan att engagera sig.
När det är organisationsförändring på
gång så blir man öppen för nya saker. Jag
har använt varje ifrågasättande, varje omorganisation, varje ny chef, varje ny huvud
man till att komma med argumenten varför
det ena eller det andra behövs. Sen gäller
det att ta saker i rätt ordning. Det har varit
viktigast att börja med personalen, innan
man tar tag i lokalfrågorna. Det finns ingenting värre än en lokal som ekar tomt. Och
man får en helt annan kraftsamling. En viktig uppgift för mig har varit att inte skapa
någon slags känsla av otrygghet, utan tvärtom vara mera självsäker än jag är inåt. För
att visa att det inte finns något hot mot oss,
bara möjligheter och framgångspotential.
Sånt smittar också av sig.
Men det måste ju ha slitit på dig, du satt ju i
skärningspunkten?
Jag vet inte – jag tror att jag mådde jättebra av
det här! Jag har blivit allmänbildad och lärt
mig. Framgång föder framgång, och om man
lyckas med någonting så blir man modig
are nästa gång. Att förstå spelet, att inte ha
för bråttom. Man får akta sig för att pressa
eller komma med en massa ”Vi måste …”.
Man måste däremot hålla en ödmjuk ton
och samtidigt tro på det man säger och vara
entusiastisk! Engagemang är viktigt, sånt är
trovärdigt. Man får aldrig skapa skuld eller
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få huvudmannen att känna misslyckande
eller press. Det är en balansgång, både diplomati och att vara konsekvent och ha en linje.
Varför ska Järnvägsmuseum ha mindre
resurser än Statens Sjöhistoriska museer?
Det ska dom inte ha, det ska se likadant ut!
Eftersom jag kan museivärlden så förstår
jag också vad det är som behövs, och vad ska
man satsa på först. Ibland kan man känna
frustration över vilka lokaler man har på
andra museer. Ja, då får man satsa på arran
gemang så man får en glad huvudman som
gör att vi kan få resurser. Förstår man hur
det hänger ihop, så är man med på det. Så
det gäller att vara väldigt öppen och tydligt
inåt varför gör man dom här sakerna. Då
blir man trovärdig i organisationen. Men
visst, det är en krävande arbetsuppgift.
Men fantastiskt rolig.
Normalt så sitter man inte så länge som
jag har gjort. Det normala är att man får
sex års förordnande och sen kanske ett par
år till, och sen går man vidare. Men vi har
bytt huvudman och har haft en verksamhet
som hela tiden är annorlunda än den var
året innan. Dels för mig själv har jag känt
att det är utvecklande, dels för verksam
heten tror jag att det har varit en förutsättning för resultaten. Man behöver ha den
här erfarenheten när det är så osäkert. Det
blir helt annat när man kommer in i en förvaltningsfas när allt fungerar med tydliga
styrinstruktioner och såna saker. Då ska
man nog byta chef för att få en ny injektion i
verksamheten. Men de här åren tror jag det
har varit bra att inte göra det.
Låt oss gå igenom de olika skedena – först var
det SJ under Gunnel Sundbom.
Ja, hon var känd för ganska hårda nypor.
Man fick några nej och så fick man ett ja, vilket var viktigt. Man måste lära sig att hantera att man inte får allt man vill ha. Tålamod
är A och O. Det är inte nästa år allt kommer
att hända, utan det måste få ta lite tid.

Men sen tog det inte så många år så hade du
en ny GD.

SJ:s siste generaldirektör, Daniel Johannesson och Riksantikvarien, Erik Wegraeus var hedersgäster under Kulturhusens dag 1999. Kanske bidrog feststämningen och
paraduniformerna till viktiga beslut för museet.

Första året jag var här så byggde vi faktiskt upp lokhuset på området, och det var
ett ganska stort projekt. Det var i samarbete
med Gävle kommun och vi höll tidplanen
och gjorde som vi skulle. Sen kunde vi tala
om det för ledningen i Stockholm. ”Jaha, här
händer det saker och vi kanske törs gå med på
nästa projekt också.” Man får börja i det lilla.

Så var det ju. Daniel Johannessons uppdrag var att förbereda för bolagisering, det
var tydligt. Det var också tydligt att museet inte skulle följa med in i bolaget. Men
det var ingen panik, utan ”Det här kommer
att ordna sig”. Det fanns den tonen. Det är
också viktigt att det finns andra personer
som engagerar sig och som vill nånting med
det hela. Jag har mött stort engagemang hos
väldigt många på ett tidigt och bra stadium
som jag har upplevt som ett stort stöd.
Daniel Johannesson var här och när han
tittade på utställningen så ”Hm, hm, hm,
det ser ganska spännande ut” och så där.
Men sen tog vi upp honom till magasinet
på Nynäs, och han fick se hela det kulturarvet. Jag tror han fick känslan av att ”det
här är faktiskt mitt ansvar just nu när jag är
generaldirektör för SJ. Det är alla mina företrädares beslut som står här uppe”. Det blir
faktiskt stora känslor!
Och på tal om Nynäs, det är nog det vik
tigaste jag har varit med om som museichef.
När jag började här så lånade vi två spår på
Nynäs. Vi var tvungna att betala hyra för
ett spår och låna ett. Och sen betalade vi
hyra för två och lånade ytterligare ett. Banverket höll till i lokalen också. Sen drog dom
sig ur, så hela lokalen fanns till förfogande.
Vi hade startat ett restaureringsprojekt och
börjat med riktig tågtrafik, Årgångståget.
Vi behövde både underhålla och återställa.
När vi flyttade in i verkstan så fick vi engagera oss med EU-pengar också. Mitt i vevan
med bolagiseringen så var länstrafiken först
ut, Reginatågen skulle in någonstans. Jernhusen ville åt fastigheten för att bedriva
Reginaunderhållet där. Inte hela byggnaden men stora delar av den. Det där skulle
innebära att vi fick sluta med restaureringsverksamheten, plus att vi skulle dela lokal
där uppe, vilket inte var något vidare.
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Lokalerna på Nynäs används inte bara till förvaring. Här görs de
omfattande restaureringsarbetena på vissa utvalda fordon.
Då var det viktigt att få hit Daniel för att
kika på oss här. Kulturhusens dag 1999 var
både riksantikvarien och Daniel här och vi
fick in dom i paraduniformer och det var tal
och feststämning. Vi fick in ett litet VI kring
att det är viktigt det här. Mycket bygger faktiskt på känsla. Sen skulle jag upp på ett möte
med SJ:s ledning. Där fick jag och fastighetschefen dra för Daniel varför vi behövde
lokalen. Där var man underdog! Fastighetschefen var så säker på sin sak, det fanns inget annat – varför ska vi behöva göra det här,
det är så självklart, det är ju kommersiellt
och viktigt och stort och så. Vi gjorde våra
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respektive föredragningar. Och så ”Jaha,
jag har hört er”, sa Daniel. Så reste han sig
upp och gick två varv runt mötesbordet med
händerna på ryggen. Och så satte han sig ner
igen, och så sa han: ”Mina herrar … … Robert
måste vara kvar i den här lokalen.” Då höll
jag på att börja lipa! Det var så fantastiskt,
en sån dramaturgi i det hela. Det var väldigt
stort. Det gällde ändå att hålla masken. Det
var ett av dom största ögonblicken jag har
känt. Det törs man ju inte tro, att underdogen ska få ta hem det. Och det var så viktigt, det är så otroligt nödvändigt att ha den
här lokalen för verksamheten.

Sen gick det ett par år till så plötsligt bytte
du huvudman 2001. Var det en reservutgång,
eller hur upplevde du det?

Sen gick ni in i Banverket 2003 – det blev 2 ½
år med affärsverket… Hur upplevde du den
övergången?

Ja, det blev restaffärsverket som var den
lätta lösningen, Statens järnvägar. Vi vann
tid – vi visste att det inte var för evigt. Och
vi var med på listan. Staten måste ta ett
samlat ansvar för museet. Det värsta som
finns är att bli bortglömd, att ingen bryr
sig. Nu var vi hela tiden på agendan, det
har varit ministrar som varit engagerade
i museifrågan, det har varit generaldirektörer, flera stycken, och viktiga personer i
respektive organisationer. Det var personer som verkligen förstod vad det handlade om, och det blev inte något hafsförslag.
Jag vet ju hur det gick till när SJ:s bibliotek hamnade på Banverket med ett pennstreck eftersom någon inte orkade bry sig.
Det tyckte vi borde samordnas med det
gamla biblioteket som fanns på museet här
i Gävle. Det skulle visserligen komma hit
när museerna slogs samman. Men det var
så typiskt då.
Eskil Arvidsson, som var vår chef, ville
verkligen den här verksamheten väl. Jag
minns det med välbehag. Han satt med på
departementsöverläggningarna, och hade
tillägnat sig ett ämbetsmannasätt. Det var
faktiskt väldigt viktigt i diskussionerna att
här sitter faktiskt högste chefen och argumenterar på ett klart och tydligt vis. Så det
var ett väldigt stort stöd för den utgång det
blev. Jag tyckte det var fantastiskt bra.
Resurserna frystes naturligtvis. Vi gjorde
några saker precis innan, när SJ var på väg
att bli bolag. Vi kunde se till att två tjänster permanentades, bland annat en anställning via vänföreningen, och gick in med
den 
organisationen i Statens järnvägar.
Det fanns också en del investeringspengar
och andra medel som även den myndig
heten fick – chefsutveckling till exempel.
Det fanns bara en chef att utveckla, och det
var jag, så jag fick en egen coach en höst. Vi
gjorde lite investeringar också i arkiven.

Den 1 juli 2003 gick vi in i Banverket. Det
var skönt, det var en trygghet i att äntligen
hitta en mer långsiktig lösning. Samtidigt
fanns Banmuseet – det var en lite besvärande omständighet. Jag förstod ganska snart
att det måste bli en organisation. Och sett
i backspegeln gick det trots allt väldigt bra.
Fastigheterna gick till Jernhusen i all
hast vid bolagiseringen, ett vansinnigt beslut. Även här var Eskil väldigt viktig: Jernhusen ville ha en hyreshöjning. Dom skulle
ju ha avkastning till Finansdepartementet.
Men det gick vi inte med på, utan vi strandade hyresförhandlingarna. Sen gick vi
över i Banverket. Jag drog för Banverkets
dåvarande ledning hur läget var. Det var
Bosse Bylund som var generaldirektör och
så Pelle Granbom, som var ställföreträdande då. Jag såg på deras ögonkontakt
hur dom tänkte. Vi fick Banverket att köpa
tillbaka fastigheterna och sedan dess har
självkostnadshyremodellen tillämpats. Det
var ett fantastiskt fint jobb av Mats Nordblad och andra som förberedde frågan. Det
räddade Nynäsfastigheten för oss. Det var
viktigt, väldigt viktigt.
Då gick vi in i avdelning Järnväg och
samhälle, och det var spännande år men
det är en nackdel att höra till en avdelning
– det leder till otydlig styrning när man
är lite annorlunda. Jag har alltid mött den
största välvilja hos den som varit ansvarig.
Men det blir samtidigt ganska spretigt att ta
hänsyn till våra lite speciella behov – ganska konkreta, väldigt fysiska. Det här var en
avdelning som sysslade mycket med samhällsplanering och den sortens frågor. Samtidigt var museet en intressant krydda, så
att det fungerade på ett mänskligt plan väldigt bra. Många blev engagerade i museet
och tyckte om det. Så det var en bra inkörsport till att det skulle uppskattas i Banverket. Det gick över förväntan.
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Det har varit lite problem under alla flyttningar med de gemensamma system som
hela tiden måste fungera, den administrativa apparaten. Vi måste hela tiden anpassa
oss till något som inte är ändamålsenligt för
vår del. Det blev egentligen inte bra förrän
vi kom in i Trafikverket och blev en resultatenhet. Det är först nu som jag är riktigt nöjd,
organisatoriskt sett, måste jag säga.
Men under de här åren med restriktioner på
olika sätt, så fortsatte antalet anställda att
öka, nästan linjärt. Kurvan gick uppåt hela
vägen – förklara det?
Ja, kurvan är väl ändå lite taggig. Ofta har
det att göra med byte av huvudman, byte av
organisation. Ett krav som jag ställde när
vi slog samman museerna, det var att jag
skulle få skapa avdelningar med egna che114

fer. Det var en match, inte minst emot facken, som tyckte att ”det var väldigt vad chefer
det ska vara i den här verksamheten!” Jag
hade i bakhuvudet att det var ganska klokt
att skapa en organisation där det saknades
lite folk. Det fanns inte tillräckligt många
människor i varje avdelning, men det borde
det faktiskt göra. Det blir ett argument för
att börja fylla på med sådana kompetenser
som behövdes. Dessutom blev varje avdelningschef en egen motor, som ville driva
sin verksamhet så bra som möjligt, och som
kom med sina argument. Det ledde till nya
nätverk och kontaktvägar.
En viktig sak blev att införa museirådet,
som min dåvarande chef Mathias Persson
gjorde när vi bytte till det som kallades
Verksamhetsstöd i Banverket. Det ville jag
ha redan på Lenas tid på Järnväg och sam-

Museets ledningsgrupp använder
mötesrummet i
Hennans station.

Vid ett gott bemötande ska gästen få
omedelbar uppmärksamhet. Mia Lundstedt har lärt ut det
goda värdskapet till
all personal vid museet och tar ibland
själv plats bakom
receptionsdisken.

hälle. Hon var lite försiktig, men fantastiskt
engagerad och positiv till verksamheten.
I rådet fick vi representanter från andra
museer och Riksantikvarieämbetet. Rådet
innebar att det kom synpunkter från någon
annan än mig. ”Det här är något som verksamheten behöver för att leva upp till det
ansvar som är rimligt att ta.” Och eftersom
Banverket ändå hade sektorsansvar på den
tiden så kunde Banverket förstå: ”Ja, men
det här är faktiskt riktigt!” Det fanns trots
allt en bra grogrund för argumenten.
Sen har det varit viktigt att visa på resultat
naturligtvis. Mål, resultat, tydlighet och att
hålla ekonomin, inte tjurrusa och slösa pengar. Mina chefer skulle känna att verksamheten inte var riskabel, utan ganska trygg,
den levererade, och visade ökande besökstal.
Det ökade intresset både inom Banverket
och från media. Det var väldigt viktigt i
organisationen att det pratades om oss.
Det goda ryktet förutsatte att folk hade
varit här och fått en positiv upplevelse. Viktigast av allt var den öppna dörren, personen som står bakom entrédisken. Det är ditt
första intryck. Om inte det är bra så kan allt

vara spolierat. Den här metoden att chefen
ska stå och buga för viktiga gäster, det som
SJ förväntade sig 1995, det är en ganska
dålig metod om man ska bli populär i en
organisation. Den här verksamheten var
aldrig populär inom SJ. Det var någonting
jag led av ganska mycket under den tiden.
Jag kunde inte riktigt förstå varför väldigt
många SJ-anställda såg ner på museet. ”Då
hamnar du väl på museet”, alltså en avstjälpningsplats för dom som inte dög till någonting annat.
Tyvärr var det ju så att flera av dom som
var förstärkning på den tiden var folk som
blivit placerade här utan att önska det. Det
var också något att förhålla sig till. Några av
dem kunde vända från att egentligen inte
vilja vara här till att tycka att det här var en
spännande och rolig arbetsplats. Det finns
flera sådana exempel.
På museer blir det ofta en prägel på personalen, den blir lätt lite ”sär”. Men så upplever
jag det inte här.
Jag minns tydligt A- och B-laget från min
tid på länsmuseet i Västerås. Det var så tydligt med de akademiska, högskoleutbildade
kloka människorna och så ”underklassen”
med foto-, vaktmästeri och reception. Och
det kändes så ineffektivt, det var en ineffektiv verksamhet, för engagemanget saknades. Den känslan ska inte finnas här, det har
jag tänkt hela tiden. Om du ska ha publik
verksamhet och få dagisgrupper att trivas
så är förmodligen 120 poäng etnologi en
av de minst nyttiga utbildningar man kan
ha. Då ska du mycket hellre ha gått en fritidspedagogutbildning. Och ska du skruva
i ånglok så ska du vara tekniker. Mitt fack
drev frågan att man måste ha doktorerat för
att bli museichef. Något sämre krav kan jag
inte tänka mig. Det leder till meritokrati.
Och det är förödande, jag ser med skräck
på vissa museikollegor i den ofta ineffektiva
verksamheten.
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Om- och tillbyggnad
av Järnvägsmuseum.
Förslagshandling från
Arkitektgruppen i
Gävle.
Jag kan inte riktigt förstå konflikter,
framför allt en konflikt för sin egen skull.
Det gör mig vansinnig. Så jag har varit diplomat och ledare i hela mitt liv, vare sig vi
skulle spela fotboll eller göra något i skolan.
Det har bara blivit så. Och då gäller det att
få alla att må så bra som möjligt. Då kan
man nå resultat. Så fort du skapar en förlorare så får du en motkraft.
Men det kan inte bara ha varit en dans på rosor i relationen med personalen?
Den största konflikten jag har haft är med
delar av personalen i Ängelholm. Där har
jag varit ledare på distans. Dessutom fanns
en konkurrens mellan Gävle och Ängelholm.
Att vi samtidigt skulle få ett fantastiskt
museum i Gävle och ett fantastiskt museum
i Ängelholm, det trodde jag inte på. Men
jag har i utredningar och annat ändå kommit med sådana förslag. Men det märks när
någon som kommer med förslag inte riktigt
tror på det, och då blir det sällan så. Men när
den som kommer med ett förslag verkligen
tror på det, så har det väldigt stora förutsättningar att lyckas. Det var ganska tydligt när
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jag träffade Trafikverkets generaldirektör,
Gunnar Malm, för första gången, att han var
beredd att satsa på museet, men på ett ställe.
Just då låg verksamheten inklusive vägsidan
på fyra geografiska platser.
Du kanske har haft fördel av dessa ständiga
huvudmannabyten? Nya plattformar hela
tiden!
Väldigt mycket fördel, närmast en förutsättning. Till exempel att vara på Verksamhetsstöd på Banverket och förstå den
administrativa apparat som krävs. Där såg
Mathias och jag till att den blev en tydlig och
definierad del. När vi sen kom in i Trafik
verket var det nog ett av skälen att det blev
en Resultatenhet – den var så väl definierad.
Från 2014 har huvudmannen fått ett uppdrag för museet i regleringsbrevet. Har det
gett en annan förhandlingsposition?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Trafikverket har gått igenom ett stålbad – för alla
pengar som verket omsätter så har det varit
ett fokus på effektivisering. Vi har också
gått igenom en effektivisering, men medan

de andra verksamheterna i Trafikverket har
fått lämna ifrån sig sin ekonomiska besparing, så har vi fått behålla den. Så det är den
framgång som gett störst resultat. Dess
utom ser det ut som om vi får ligga kvar på
den nuvarande anslagsnivån även sedan de
bidrag som vi betalar till Ängelholms kommun, för att de skulle driva verksamheten
där vidare, slutar. Det innebär i praktiken
ett tillskott på tre miljoner om tre år. Men
när sektorsansvaret inte finns, är det administrativa anslag som man i första hand får
använda till sådana här verksamheter. Och
de begränsas hela tiden.
Vårt sammanlagda anslag ligger idag på
samma nivå som ett länsmuseum – gott
så, men en bra bit under ett större statligt
museum, som jag anser vi ska jämföra oss
med. Men det vi kan göra nu, när vi har
byggt upp en bra personalstyrka, det är väldigt fina arrangemang, vi kör bra tåg och
gör barn lyckliga och forskare någotsånär
nöjda. Vi kan jobba smart med samarbetspartner, vi är tillräckligt intressanta för att
högskolan ska kunna engagera sig i oss. Nu
börjar det bli dags att bygga!
Så vi kommer att använda de sparade miljonerna till att öka hyran. Vi ska bygga en
tåghall så vi kan samla alla trafikfordonen
här i Sörby och använda Nynäs som ett renodlat magasin. Vi ska bygga en ny entré, i
bästa fall restaurang och annat som behövs
för den publika verksamheten. Vi kan bygga
arbetsmiljö för dem som hanterar samlingarna, på en lägsta nivå i alla fall. Skapa de
arbetsmiljöer som behövs. Verkstadspersonalen behöver en riktig fordonsverkstad, i
anslutning till tåghallen. Om vi har räknat
rätt och självkostnadsmodellen håller så
kan vi investera åtskilliga tiotals miljoner
kronor i lokaler – då kommer hyran att
höjas, men det ska vi klara inom ramen.
Det som kan hända då är att det åter igen
uppstår personalbrist för att fylla lokalerna
med verksamhet. Men det är ett problem

som inte ska lösas av Trafikverket, utan det
är ett politiskt beslut. Det håller jag med
vår generaldirektör om. Om man då kunde
renodla anslaget via uppdraget, att för ett
museum med den här verksamheten ska
man få så här mycket pengar, så vore det ju
mycket rationellt. Det vore någonting fint
att lämna bakom sig.
Jag har inte sett något om uppdraget i utkast till instruktionen för Trafikverket. Ett
regleringsbrev, det kan man ju bara formulera om, så det kan försvinna igen. Det vet
vi väldigt lite om. Men uppdraget i regleringsbrevet för med sig att när det ska skrivas en årsredovisning, så blir jag kontaktad.
”Vi behöver en text om museiverksamheten”.
Sånt är positivt. Det är ju inte minst viktigt
att nyckelpersonerna i den egna myndigheten också ser den här verksamheten och
tänker på den. Sen är jag väl försiktig optimist att uppdraget ska konkretiseras.
Dom här utbyggnadsplanerna, finns det utrymme då också att utvidga utställningen?
Ja, det finns det! Det som är ofinansierat är
själva utställningen. Vi har sagt att den bör
byggas om och vi är överens om att gå in
med det i budgetunderlag för 2016–2018 till
regeringen. Trafikverket kommer att äska
20 miljoner för att bygga en ny basutställning. Och då blir det regeringens beslut –
säger dom ja till den budgetförstärkningen,
då bygger vi ny basutställning under 2016–
2018. Jag vill ju naivt tro att vi får som vi
önskar. I så fall stänger vi igen här hösten
2016 och öppnar med pukor och trumpeter
våren 2018, med utbyggda lokaler. Under
sommarsäsongen 2017 får besökarna komma till magasinet på Nynäs där det bästa ur
samlingarna då kommer att finnas samlat.
Vi har trots Trafikverkets trafikslagsövergripande uppdrag bestämt att inte göra ett
transportmuseum, utan ett riktigt bra järnvägsmuseum. Och det är nånting vi har pratat
om både i styrelsen och med GD om, att det är
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det kloka att göra. Internationellt visar det sig
svårare att väcka intresse för nånting som är
för brett – det blir så allmänt. Det är lättare
att berätta historierna kring järnvägen. För
oss som kan mycket kan det vara kittlande
med en större helhet, men för publiken kan
det bli för krångligt helt enkelt. Dessutom är
Sveriges Järnvägsmuseum en ganska komp
lett verksamhet som kan vidareutvecklas.
Hur upplever du att ha hela spektrat från förhandling med departementet till att fundera
över vilka föremål som ska ställas ut?
För mig är det fantastiskt! Jag har sån koll
på verksamheten att jag nästan alltid kan
svara. Jag blir väldigt sällan svarslös. Det
svåraste är när Transportstyrelsen frågar
om trafiksäkerhetsregelverket, då kan det
vara jobbigt. Men jag kan ändå tillräckligt
mycket även om det för att kunna svara
för det på departementsnivån. Det skapar
en trygghet. Det är klart att det tar väldigt
mycket plats i mitt liv. Men för mig är det
värt det.
Jag har en, kan man tycka, märklig roll
som fordonsansvarig i verksamheten, så det
är jag som avgör vad som ska hända med
fordonssamlingen. Vi har annars inte riktigt den kompetensen, och dessutom behöver jag den ventilen att själv få jobba med
min profession. Jag är ju ändå utbildad som
museiman, och nånstans måste jag få utlopp för dom behoven. Så det inte bara blir
administration, ekonomi och smart politik.
Det är ganska bra.
Sen är jag väldigt engagerad i den publika verksamheten, strategiskt och generellt. Men jag slipper göra det rent konkret.
Det är mer på planeringsstadiet. Vi har ett
arbetssätt som är mycket spontant, vi utbyter idéer, ”Vad tycker du om det här”, ”Jo,
jag tycker så här”. Det är sällan jag vet vem
som ursprungligen kom med idén! Det är
ett sånt klimat. Min dörr är alltid öppen när
jag sitter här, så vem som helst kan komma
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Järnvägsmuseum i världsklass, en av många
utredningar som ligger bakom de nuvarande
framtidsplanerna.
in hit om dom undrar nånting, eller ”Skulle
man kunna göra så här?”. Samtidigt får jag
information om vad som är på gång. Kafferasten, att visa sig på fikat, det är också en
sån där viktig sak.
Men Ängelholm funkade ju inte, det blev
en del i frustrationen, avunden över min totala närvaro i Gävle och min glesa närvaro i
Ängelholm. Och då funkade inte mitt arbetssätt heller, jag är inte bra ledare på distans.
Vi har egentligen redan nosat på slutfrågan
– Hur ser drömmarna och visionerna ut, vad
händer sen? Hur ser det här museet ut 2040?
Oj, det var väldigt långt fram i tiden. Kan
vi genomföra planerna nu, så är det färdigt
ungefär år 2020. Går man tillbaka 20 år

från 2020, då är det 2000. Och 2000 såg det
ut ungefär som 1995. Det är förmodligen sig
tämligen likt år 2040. Men det som måste
ha hänt är att alla samlingar är registrerade, att allt material som bör finnas digitalt
finns digitalt. Tillgängliggörandet tror jag
är löst vid det tillfället. Att hela bildsamlingen finns ute på nätet, och att hela föremålssamlingen är sökbar på nätet. Det sker
dessutom i sökmotorer som är gemensamma med andra institutioner.
Vi är på god väg genom att vi nu börjar
digitalisera boksamlingen. Jag tror det
kommer att bli ett politiskt krav, att man
vill att museerna ska jobba så. Det är inte
självklart att man gör sina fysiska besök –
för oss blir det en fördel, som inte ligger i
ett storstadsområde. Man mäter sin framgång i hur många som använder det du tillgängliggör.
Kulturarvet handlar om att koppla ihop
oss med övriga samhället, mitt i den här
rasande förändringstakten. Man ska kunna
se hur kedjan hänger ihop. Det är ingen som
har en relation till Prins August längre.
Kan man visa hur det hela hänger ihop via
dom första stambanorna – stambanorna
finns ju kvar. ”Aha, hur var det då?” Då blir
det begripligt för människor. Där är museet 2040 förhoppningsvis mycket, mycket,
mycket bättre på att förklara sammanhangen. Det görs egentligen inte idag, det är en
nostalgiplats – det är ju inte mycket som
skiljer det här från vad man upplever på
Historiska museet. Det är fint, det är vackert, det är gammalt, och det är trevligt och
lite roliga historier. Men man kan inte riktigt se hur det här hänger ihop med dagens
satsningar. Det tycker jag behöver göras.
Finns Transport Science Center med i visionen 2040?
Det beror helt på om kommunen, högskolan och Handelskammaren engagerar sig
helhjärtat eller inte. Om det förverkligas

och blir bra stärker det museet och vi kan
ha samordningsfördelar. Blir det dåligt kan
det till och med bli en black om foten.
När museet startade 1915 var det en kombination av att samla och visa det gamla, att
ha modeller av det nya, och att skryta med
transportslagets framtid. Är det något att
återskapa?
Att kunna skryta med Trafikverkets fantastiska projekt, på samma sätt som Oscar
Werner och museet gjorde, det måste vara
otroligt smart. Vi vet att man är positivt
inställd när man gör ett besök här. Det vore
väl ett bra sammanhang att också komma
med positiva nyheter från verksamheten
som är framtidsinriktade. Men man ska
vara ärlig också: idag har vi inte resurser
att göra nånting bra av det – man kan inte
bara ställa upp en modell av ett häftigt projekt nånstans i en monter, det blir fel signal.
Häftigheten måste upplevas också.
Så måste det bli, med eller utan Transport
Science Center. Vi vill bygga en ny hall, en
sjunde hall, som vi säger – den är tänkt för
att presentera dom häftiga projekten. Då
tror jag att Trafikverket och andra vill visa
upp dem. Jag kan förstå om man inte blir
jätteupphetsad av den miljö som det skulle
hamna i idag.
Trenden internationellt är upplevelser –
man talar om Experience i stället för museum. Med digital teknik och story telling
ger man besökarna en stark känsloupp
levelse. Vårt museum med rum efter rum
med små öppningar emellan ger alla möjligheter att åstadkomma något sådant. Vi
får väl se vad museum står för år 2040 – är
det något mossigt och tråkigt man måste gå
till i skolan, eller är det en upplevelse man
inte vill missa? Då vill jag att det ska vara
en upplevelse, jag vill att det ska vara ”The
Railway Experience” mer än att det ska
vara Sveriges Järnvägsmuseum.
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SAMLA
Föremålssamlingen – stort och smått
Tidig insamling av föremål
Redan efter uppropet om bildandet av ett
järnvägsmuseum i slutet av 1897 fick Stats
banornas tjänstemannaförening ta emot
föremål, lämpliga att ta med i ett museum.
Efter de förnyade framställningarna 1904
blev de ännu fler. Järnvägsstyrelsen skrev
till distriktsförvaltningarna och begärde
uppgifter på lämpliga föremål. ”… förteckning uppgöres … öfver de utrustningspersedlar, effekter, handlingar med mera, som kunna
vara belysande för vårt lands järnvägsväsens
utveckling …”. Och distrikten svarade, som
alltid när generaldirektören befallde.
När Oscar Werner och Erik von Friesen
lämnade sitt förslag till museum i novem
ber 1905 fanns långa listor på föremål, som
skulle ingå i det tänkta museet. Vad var det
för saker? Låt oss skumma i förteckningen:
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Föremålsmagasin är en viktig del i museiverksamheten. Den tidigare verkstaden på
Nynäs erbjuder skydd för fordon och andra
föremål under ordnade former.
Banöfverbyggnad
Skarfförbindelser av ett tiotal typer, t.ex. av
Öfverdirektör Almgrens konstruktion, Spårdelar, Spårväxlingskorsningar, Rälsspik,
Räler, Syllar, Kofot af äldre typ, Rälsskrufnyckel, Laftyxa, ...
Signalmedel
Signallyktor, Handsignalflaggor, Signalhorn,
Grindvaktsplåt, Modeller av semafor-, skivoch försignaler, ...
Broar, trummor, viadukter, vägar
Modeller av broar, vägöfvergångsbommar,
kulvertar, Ritningar, Fotografier, ...
Snöskyddsarbeten
Modeller av snögalleri och snöskärmar, Storliens station i snö, Snöplogar, Spårrensare, ...
Bangårdar och stationer
Modeller, ritningar och fotografier, ...

Telegraf och telefon
Visarapparat, Morseapparater, Öfverdragningsreläer, Batterier, verktyg och utrustningar.
Byggnadsmaterialier
Prof af vid statsbanan använda träslag,
mineralier och bergarter, metaller och legeringar.
Ångfärjetrafiken
Ritningar och fotografier, kanske en modell
av ångfärjan Malmö–Köpenhamn.
Statistik
Grafiska framställningar och statistiska
handlingar.
Kartor, tidskrifter, handlingar
Diverse
Kollektion av järnvägsbiljetter, Afvägningsinstrument, Järnvägens olika uniformer.
Lokomotiv
Lok litt. A nr 75 (Göta), litt. B nr 43 (Prins
August), modell i skala 1:5 af lokomotiven litt.
Cc, Kd, Ma och Tb, fotografier.
Lokomotivdetaljer
Cylindrar, slider, modell af maskiner, vef
stakar, koppelstänger, ...
Vagnar
En á två af de äldsta personvagnarna i original, den s.k. audiensvagnen, den s.k.
hjälpvagnen, Modeller i skala 1:5 af några
intressantare godsvagnstyper, Modell i skala
1:10 af den flyttbara slipersimpregnerings
anläggningen.
Detaljer till vagnar
Vagnsaxlar, Lagerboxar, Lilliehööks värmeledning, ...
Materialprof
Lagermetaller och slaglod, träslag till vagnsbyggnad. Smörjoljor och packningar, ...
Bromsar, belysning och ventilation
Heberleinbromsen, Vakuumbromsanordning,
Tryckluftsbroms, Lyktor, Gaslampor, ...
Verkstäder
Modell i skala 1:250 af Centralverkstäderna i
Örebro, modell i skala 1:50 af malmlossningsanordningarna i Luleå, ...
Diverse
Emblem och gradbeteckningar, Grafiska
tabeller, ...

De föreslagna föremålen speglar väl vad
man letade fram ute på distrikten – ett ur
val gjort av yrkesmän, för yrkesmän. En del
var dessutom förslag till nyanskaffning och
tillverkning. Modeller räknade man med
kunde tillverkas som lärlingsarbeten vid
verkstäderna – en gammal metod redan då.
Dessutom torde en hel del detaljer kunna
påräknas från leverantörerna till statsban
orna. Det var erfarenheten från utländska
museer. Överhuvudtaget är uppläggningen
av förslaget en kopia av järnvägsmuseet i
Nürnberg som Oscar Werner besökt år 1902
och von Friesen 1904. I Nürnberg hade man
valt skala 1:10 för modellerna, men i Buda
pest och Berlin skala 1:5, vilket uppenbar
ligen imponerade på de svenska besökarna.
Förslaget innehöll också åtgärden att
göra museet bekant för en så stor allmän
het som möjligt, för att möjliggöra andra
typer av föremål. Med tiden kom också allt
fler föremål från pensionerade järnvägs
män, släktingar till döda järnvägsmän och
andra som hade ett annat förhållningssätt
till vad som kunde vara museiföremål. Det
är framför allt efter museets öppnande 1915
som dessa föremål strömmar in. I stort sett
varje år kan man läsa i årsredogörelser och
andra förteckningar om detta slag av gåvor.
Den allra första gåvan som noteras i diariet:
–Från f.d. stationsinspektoren Flodin den
2 juli 1915: en grafisk tidtabell för 1866, 5 st
fotografier olika stationer, ett häfte ”Vägvisare för Resande i Sverge 1862”, ett häftat
exemplar ”Betänkande rörande Statens jernvägsbyggnader” av Nils Ericson, tryckt 1857.

Några exempel från de första åren:
–Ett flertal tidskrifter, fotografier, tavlor,
uniformsknappar och biljetter (1916, men
typiskt för de flesta år).
–Från stinsen i Frövi diverse porslin från
Frövi järnvägshotell (1921).
–Mätinstrument som använts av stations
ingenjören Rist Gad 1860, tidigare gene
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Ett skrin med fotoalbum som GD Troilius erhållit av tyska
järnvägsmän.
Nils Ericsons kalesch erhölls som gåva 1934.

raldirektören Cronstedts fotoalbum, brev
från A.E. von Rosen 1853 (1933).
–Nils Ericsons kalesch från tiden för stam
banebyggnaden, från grevinnan Isoz i
Tystberga (1934).
–En byst av Nils Ericson från grevinnan
Isoz, paraduniform med hatt och värja
från GD Axel Granholm, en kollektion av
broscher och knappar med järnvägsem
blem från Sporrongs (1935).
–Anteckningsböcker, kartor, lupp, färg
kopp m.m. som tillhört friherre Nils Eric
son, överlämnat av fru Boy i Saltsjöbaden
(1936).
–Generaldirektörerna Troilius bläckhorn
och Granholms uniformskappa, syrtut
och uniformsmössa; Det konstnärligt ut
förda skrin med fotoalbum som skänkts
till GD Troilius av tyska järnvägsmän,
ett gammalt fickur som tilldelades kon
duktörerna på Köping–Hults järnväg,
Adelskölds silverurna – en gåva 1859 från
Gefle–Dala järnväg (1938).
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Ibland är gåvorna mera udda – några
exempel:
–Redogörelse för SJ tillverkning av benoch armproteser av Förste maskiningen
jör C.E. Uddenberg (1940).
–Försäkringsbrev av år 1896 för en häst,
tillhörig SJ och som använts inom Lilje
holmens verkstad (1940).
–Fyra musikinstrument som tillhört JHF:s
musikkår i Växjö 1902–1912 (1944).
–Ett kontrollur från gamla Stocksundsbron
– hål slogs i en pappersremsa då tåg pas
serade bron, ett på varje sida bron. Man
kunde utläsa tågets hastighet genom att
äta avståndet mellan hålen (1947).
–Skruvmejsel, använd på verkstaden i
Göteborg från järnvägens första tid (av
reparatör J.A. Borrud) (1949).
–Glasbit, tillvaratagen på ett av loken vid
olyckan Göteborg Tingstad 5 november
1947 (1949).
–Fyra statyer föreställande Jordbruket,
Handeln, Industrien och Strategien samt

I Tomteboda förvarades såväl stort som
smått under förhållanden som inte var de
allra bästa:

Två vaktkurer.

Ett flertal ställverk, detta kom från Motala.

En av många dressiner.

en ”flaskpost” funnen i en av statyerna
som nedtagits i samband med Cst-fasa
dens renovering (1951).
–Vedplockarhandskar, tillverkade och an
vända under 1:a världskriget (1952).
–En duk med påmålat lok, vilken tillhört
baningenjör Toutin i Skövde (1959).
–En torvmullsklosett från Tyringe station
på f.d. Helsingborg–Hässleholms järnväg
(1959).
Stommen i det första museet var föremål
som ställts ut vid Baltiska utställningen
1914, bland annat ett antal modeller av
lok, vagnar, färjeläget i Trelleborg och an
dra bangårdar, verkstäder, broar och snögalleri. Dessutom ett antal räls- och befäst
ningsdetaljer, dressiner, verktyg som an
vänds vid banbevakning och banunderhåll,
telefonapparater, olika ställverk och signa
ler. Ett stort antal ritningar och fotografier
kompletterade den stora utställningen i
Malmö.
Sedan museet fått utvidgade lokaler 1932
bildades en grupp om 40-talet ombudsmän
runt om i landet, vilka intensifierade ”jak
ten” på föremål till museet, och följaktligen
strömmen av saker som krävde registre
ring, utrymme och vård. År 1934 hade man
fyra förrådsrum på vinden ovanför museet,
utrymmen i delar av lokstallet vid Stock
holms norra samt ett större magasin vid
Tomteboda, där föremål som inte kunde vi
sas på utställningen förvarades. Dessutom
förvarades lok och vagnar vid Tomteboda,
i Krylbo, Hallsberg, Mjölby och Södertälje.
Ofta måste lagrade föremål flyttas, till ex
empel när lokstallet vid Stockholms norra
skulle rivas, då föremålen spreds på flera
olika platser. Samlingen av gamla möb
ler stuvades in på vinden ovanför museet.
Under kriget evakuerades en del materiel
– bland annat flyttades de gamla möblerna
till Tierps station och ett antal modeller till
Skyttorps station. Inte förrän 1945 återför
des de till museet.
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I en skrivelse till Järnvägsstyrelsen 1938
anges antalet katalogiserade föremål till
över 6 000. Vid 25-årsjubileet hade man
hela 11 vindskontor på Klarabergsgatan 70,
och antalet katalogiserade föremål upgick
till 6 600. Men i dessa siffror ingår mer än
föremål.
Vid museets stängning 1946 stuva
des mycket av utställningsföremålen in i
skyddsrum under Stockholms central. Oron
var stor för hur fukten skulle påverka sam
lingarna. Under många år skedde omflytt
ningar från det ena förrådet till något annat.
I samband med inventeringarna 1962 redo
visades följande förrådslokaler:
Torsg 17 källare:
ritn, kartor, glas och porslin från tågfärjor
och jvg-restauranger, silverpjäser, minnesoch hedersgåvor, kassakistor från tidiga
byggnadstiden m.m.
Torsg 17 vind:
Uniformer, paradvärjor, flaggor, ritningar,
tidtabeller, tidningsklipp, räkenskapböcker
Torsg 17 vind, nytt utrymme:
div modeller, glasmontrar, monterbord och
transportlådor
Centralstationen, vinden 5 tr (9 bås)
Bås 1 biljettluckor, div från kassatjänsten,
sjukvård, expeditioner, stämplar, sigill, ca
350 föremål
Bås 2 Div vagnsdetaljer, skyltar, askkoppar,
detaljer från Kungl vagn, ca 200 föremål
Bås 3 Telegraf/telefon, visareapparater, morseapparater m.m. ca 250 föremål
Bås 4 Gruppfotografier, enstaka porträtt, allt
i glas och ram
Bås 5 Redskap från byggnad och underhåll,
brandattiraljer, rälsprofiler m.m. ca 150 föremål
Bås 6 Lokdelar, lokinventarier, vagndelar,
bromsdelar, verkstadseffekter, effekter från
tågfärjor, reliker från olyckshändelser, bl a
biljettång från Getå, biljett- och fraktmärkessamling m.m. c 300
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Bås 7 Div modeller: Södertäljebron, banvaktstuga m.m., vapensköldar ca 30 föremål
Bås 8 Div kristidsföremål, modeller av snöplogar m.m.
Bås 9 Fotografier, teckningar, diplom inom
glas och ram
Centralstationen, vinden 4 tr (2 bås):
lyktor och lampor, bl a bords- och taklampor
från Kungl väntsalen Cst. Maskintelegraf
apparat, ca 300 föremål
Tomteboda:
Signalskjulet: Brandattiralj, pumpar, domkrafter, kaminer, vågar, div apparater, ca 300
föremål
Reklamskjulet: Modeller av broar, signal- och
ställverk, kamin, spis, etsade kupédörrglas,
ca 50 föremål
Norsesund stn-hus: Inredning
Vinden i Ba förråd: Möbler fr kungl väntsalar, expeditioner, väntsalar, restaurangvagnar. Biljettskåp, bromodeller, prov på
kupémattor, gardiner, möbeltyger, modeller
av personalbostäder m.m.
”Vinden” utanför vagnhallen: Storliv, stenvagn, handsnöplogar, dressiner, trehjulingar
m.m. ca 30 föremål
Förrådet i vagnhallen: Radioanläggning, stationsur, div signalmedel m.m. ca 100 föremål
Signalhallen: SJ första el-ställverk, känningsskiva, ägovägsgrindar, säkerhets- och
signalmedel ca 50 föremål
Utanför lok- och vagnhallen: 5 lok, 8 vagnar,
9 boggier, 19 axlar med hjul, brandbod, vaktkurar, hjulsvarv, snöplog, Norsesunds stationshus, 4 byster från Sth C, två semaforer,
en vällingklocka från Liljeholmen, 2 kilometerstenar, m.m.m.m.

Vid inflyttningen i Gävle 1970 angavs föl
jande om föremål: I museets katalog fanns
7 000 nummer efter en nyligen företagen
gallring.

Modell av loket Westergöthland.
Tillverkad redan till Stockholmsutställningen 1866. Här utställt på
Stockhoms central år 1943.
Modeller att visa upp
En modell av loket ”Westergöthland” i
skala 1:8 var med redan på Stockholmsut
ställningen 1866. Modeller är en naturlig
beståndsdel i utställningar och museer.
Man kan notera att flera av de modeller
som senare tillverkats nämns redan i för
slaget till museum 1905. När SJ storsatsade
på Baltiska utställningen i Malmö 1914 var
det naturligt att tillverka modeller, och
man var tidigt ute. Av dokument framgår
att modellen av huvudverkstaden i Örebro
tillverkades före 1911. Av utställningskata
logen framgår att följande modeller fanns
med på ”Baltiskan”:
Snälltågslokomotiv litt A, 1:10
Snälltågslokomotiv litt B, 1:10
Lokomotiv litt S, 1:10
Boggisovvagn litt Ao1, 1:10

Vagn litt Bo3, 1:10
Vagn litt Co1, 1:10
Ångfärjan ”Konung Gustaf V”, 1:50 och ångfärjeläge i Trelleborg, 1:50
Svartö malmbangård i Luleå, 1:1000
Bro över Ångermanälven vid Forsmo, 1:100
Bro över Pite älv, 1:50
Bro över Flåsjöälven på inlandsbanan 1:50,
dels under byggnad, dels den färdiga bron
Bro över Fröviån 1:50, dels under byggnad,
dels den färdiga bron
Centralverkstaden i Örebro 1:500
Uppsala lokstation 1:25 av en del av bygg
naden
Genomfartssignal och försignal med tågvägsignalering 1:20
Snögalleri vid Riksgränsen 1:50
Storliens bangård i snö 1:300
Summa 19 modeller, varav 6 fordon
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Drivkraften till fortsatt modellbyggande
var framför allt medverkan i en lång rad
utställningar inom och utom landet. Men
det kom också modeller som museiintres
serade personer själva byggde, bland annat
lokmästare Nihlén som arbetade med loken
i Tomteboda och på fritiden byggde model
ler.
Från årsredogörelserna kan man följa hur
modellbeståndet ökar, här fram till flytten
till Gävle 1970:
1923: Loket Förstlingen, ånglok littera F
och ellok littera Oa, 1:a klass vagn modell
1856 och 3:e klass vagn modell 1857.
1925: Ellok littera D, ånglok littera Cc och
Ke, personvagnar littera C3d och Ao2b
samt 20 st malmvagnar och diorama över
Torneträsk.
1926: Personvagn littera ABCo3.
1931: Loket The Rocket, sjukvagn littera
C10, godsvagnar littera Gs och Gsh, is
brytande godsfärjan Starke, Stockholms
bangård 1871.
1932: Årstabron, restaurangvagn med
komplett inredning.
1934: Ånglok littera Kd tillverkad av hu
vudverkstaden i Örebro, förslag till Gefle
södra stationshus, banhall och bangård,
koluppfordringsanordning.
1937: För Parisutställningen tillverkades
av Tekniska museet tre modellvagnar i
skala 1:50 med inredning och belysning.
1938: I utställningen har tillkommit ellok i
skala 1:20, littera Oe, Ub och Öc, tidigare
uppställda hos byråchef Öfverholm.
1939: Modell av Stockholms central 1872 i
skala 1:50, modell av sammanbindnings
banan i Stockholm år 1871 i skala 1:1000,
en mindre centralförreglad bangård i
skala 1:50 med ett godståg, ett lokaltåg
och ett snälltåg. Tillverkade av Mölndals
Yrkesskola.
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1941: En rälsboggibuss i skala 1:10 tillver
kad av Mölndals Yrkesskola, modeller
i skala 1:1000 av Göteborgs och Malmö
bangårdar enligt första utbyggnadssta
dierna utförda av bildhuggare Schärman.
En modell i skala 1:10 av ett ånglok som
ursprungligen tillhört Skåne–Smålands
järnväg, utförd av verkstadsarbetare P.E.
Bolin.
1943: En 3:e klass personboggivagn med
kaféavdelning, littera Co8cs, tillverkad för
Reklamavdelningen av Mölndals Yrkes
skola.
1944: Färdigställdes modeller ett ånglok
littera Gb i skala 1:10 (huvudverkstaden
i Örebro) och en klaffbro över Södertälje
kanal i skala 1:50 (Mölndals Yrkesskola).
1951: En modell av Locomotion i skala
1:20, tillverkad av lokmästare Nihlén,
gåva.
1953: En modell, Loke 1893, av lokmästare
N.G. Nihlèn.
Från Reklamavdelningen överförda
modeller: Ellok littera Ma, personvagn,
sovvagn och två personvagnar och en
vägbuss, alla i skala 1:10. 6 lok, 14 person
vagnar, 17 godsvagnar, vägbuss, lastbil
och 5 expresståg i skala 1:50. Några mo
deller i skala 1:20 samt 8 tågfärjemodeller
i olika skalor.
1955: Färdigställd modell av sluten vagn
littera G, standard, skala 1:10 i modell
verkstaden.
1956: Tillkomna modeller i modellhallen:
Ellok littera Ra samt godsvagnar littera
G, Ge och Ou i skala 1:10. Jubileums
gåvor till Järnvägsmuseum i skala 1:10:
Ellok littera Dm (av ASEA), ellok littera
F (av SKF), samt i skala 1:100 av fartyget
Kronprinsessan Ingrid (av Göteborg–
Fredrikshavn-linjen), modell av Åre Lin
banor (av Nordströms Linbanor).

Modell av ellok D 101. Färdigställd år 1925.

Detaljer av maskineriet på modell av ånglok littera B.

Tillverkning av lokmodell vid SJ Centralverkstad i
Örebro. Fr.v. instrumentmakare H.V. Blomqvist,
Otto Larsson och Karl-Arvid Törnqvist. Deras enda
uppgift vid SJ ska ha varit att bygga modeller under
Blomqvists ledning. Modellen av F-loket levererades direkt till Göteborgsutställningen 1923.
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1957: Påbörjades den stora Stockholms söd
ra–Älvsjö-modellbanan i modellhallen,
arbetet pågick i många år. Modellen var 35
x 5 m. Den kostade över 150 000 kr, men
såldes till Stockholms Modelljärnvägs
klubb för 100 kr när Torsgatan stängdes.
1960: Sovvagn littera WLABo6 i skala 1:10,
tillverkad av Sverre, Göteborg, bekos
tad med donationsmedel från SJ 100 år,
godsvagn littera Oe i skala 1:10 från AB
Svenska Järnvägsverkstäderna i Falun, i
samband med vagnleverans, samt modell
i skala 1:50 av tågfärjan Trelleborg till
verkad av Osgaard & Olson, Charlotten
lund, bekostad med donationsmedel SJ
100 år.
1966: Inköp av modell av diesellok littera
T43 och en personvagn littera ABo3 i ska
la 1:10 för medel ur Högmans fond m.m.

I utställningen på Vasagatan 3 fanns enligt
första katalogen 1933 30 fordonsmodeller.
År 1965 gavs följande uppgifter om mo
dellbeståndet:

I nya modellhallen på Centralstationen visas
15 ånglok, 3 färjor, 6 ellok, 12 personvagnar,
6 godsvagnar och 2 motorvagnssätt, summa
44 st. De modeller som ej kunnat placeras där
är ca 90 st, arkiverade på Liljeholmens station, bland annat 8 färjor, 9 ellok, 8 ånglok
och 25 vagnar.

Vid inflyttning i Gävle 1970 gjordes följande
sammanställning av modellbeståndet:
Modellhallen Cst: 21 lok, 20 vagnar, 4 färjor.
Nedpackade för Gävle: 7 lok, 13 vagnar,
2 bussar, 4 färjor.
Summa: 28 lok, 33 vagnar, 8 färjor, 2 bussar,
totalt 71 modeller.

Modellen av sträckan Stockholms södra–Älvsjö som visades i Modellhallen på Torsgatan 19.
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Nutid blir historia. Inredning från den under
2014 stängda biljettbutiken på Gävle C.

Samlingens innehåll och utveckling idag
På Sörby, i föremålsmagasin och föremåls
arkiv förvaras de mindre föremålen i sam
lingen, indelade i olika grupper. Föremålen
som finns här spänner tidsmässigt över
en period från mitten av 1800-talet och
fram till nutid. Tyngdpunkten i antal lig
ger fortfarande på de äldre föremålen, men
under 2000-talet arbetade Samlings- och
kunskapsavdelningarna fram en samlings
policy med råd och riktlinjer, där behovet
formulerats att få in föremål i samlingarna
som beskriver järnvägens roll i samhället
från efterkrigstid och fram till nutid. Detta
har gjort att samlingsavdelningen på ett
aktivt sätt arbetar med att samla in föremål
som berättar om samtiden. Som exempel

kan nämnas ett av de senaste större tillskot
ten till samlingen: inventarier och föremål
från biljettexpeditionen på Gävle Central
station från 2014! SJ lade under våren 2014
ner alla biljettkontor på järnvägsstationer
na i Sverige utom i Stockholm, Göteborg,
Malmö och Sundsvall, och för att kunna be
rätta om detta stora steg i en utveckling/av
veckling av en tidigare självklar service för
resenärerna sett i ett hundraårsperspektiv,
var dessa föremål verkligen nyckelföremål.
Museet har nu därför bl.a. expeditionsdisk,
sittmöbel med vidbyggd papperskorg, elek
tronisk könummervisning, belysningsar
matur, broschyrställ, anslag och logotype
från vägg samt ett antal mindre föremål –
allt i 2000-talstappning.
I museets samling kan man för övrigt
bland mycket annat hitta föremål inom så
vitt skilda områden som textilier, unifor
mer, konst, affischer, möbler, flaggor och
fanor, stationsur, glas och porslin, mat och
dryck, trädgård, resande och frakt, post och
tele, signal och belysning, modeller, verktyg
och redskap, skyltar, sjukvård, reklam och
PR, expeditionsföremål, delar av byggna
der och fordon, föreningsverksamhet och
utbildning m.m., m.m.
Medan de äldre delarna av samlingarna
är fokuserade på föremålen som objekt tit
tar man idag mer på berättelserna omkring
föremålen och de sammanhang de funnits
i – föremålens kontext – de människor som
har använt föremålen och hur de använts,
den tid de använts i etc. I och med detta,
har också perspektivet på vilkas berättel
ser som berättas uppmärksammats – såsom
det görs överallt inom museivärlden i dessa
dagar. Det innebär att man börjat tänka på
att få med även kvinnornas och barnens
historia, som i princip varit osynliga i de
äldre delarna av samlingen, trots att man
vet att de har spelat stor roll och berörts lika
mycket av järnvägens utveckling i Sverige
som männen.
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SJ ånglok S1 1923 utanför UGJ-stallet. Loket tillverkades 1953 och är ett av Sveriges sist byggda ånglok.
Riktiga fordon!
De första loken avställdes 1905, nr 43 Prins
August och nr 75 Göta. De fanns också
med i museiförslaget 1905. Fryckstad, som
användes vid fästningsarbeten i Karlskrona
och Karlsborg reserverades 1906 för ett bli
vande järnvägsmuseum. Samma år avsattes
nr 22 Thor. Nr 93 Jernsida togs ur trafik
1909.
Hösten 1918 önskade Herman Nydqvist
från Nydqvist & Holm skänka deras första
lok Trollhättan till järnvägsmuseet. ”…
kunna hafva intresse af denna pjes från 1865.
Skulle så vara fallet är jag gerna villig skänka
loket dit. …” Oscar Werner blev självfallet
förtjust, och svarade i brev den 6 november
1918: ”… härmed uttrycker den stora glädje
och tacksamhet … alla Sverges järnvägsmän
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och andra, som intressera sig för våra järn
vägar, skola med mig glädja sig åt att nämnda
lok blir införlivat med museets samlingar. …
Loket kan mottagas när som helst och torde
då sändas till Järnvägsmuseum, Tomteboda.”
Till Järnvägsstyrelsen skriver han kort
därefter om gåvan, och konstaterar att lok
et ställs upp vid Tomteboda ”tillsammans
med övriga där samlade museet tillhöriga
lokomotiv och vagnar.”
I årsredogörelsen för 1937 konstatera
des att i museets ägo fanns 14 lok, 2 ång
vagnar, 27 personvagnar, 10 godsvagnar, 9
motordressiner, 33 dressiner, 1 lokomotor, 1
traktor, 1 hjälpvagn, 1 grusvagn, 1 snöplog
på hjul, 2 godstrallor, ett antal boggier och
axlar på hjul.

SJ A 1001 utställt i
Tomteboda. Panna
och maskineri har
skurits upp för att
visa konstruktion
och funktion.

1938 påbörjades ett stort projekt att bringa
lok och vagnar till fullt museivärdigt skick
och återställa dem till originalutförande.
Arbetet leddes av lokmästare Nihlén, och
han tog under 1940–1942 också hjälp av lan
dets främste ånglokskännare Nils Ahlberg.
Vid utgången av 1941 hade de hunnit med
loken Prins August, Thor, Göta, Jern
sida, Breda, Kd 390 och Da 347. I Vislanda
hade man arbetat med att skära upp panna
och maskiner på ett A-lok för att visa hur
ångloket ser ut inuti. Det blev klart 1941,
men kunde först 1942 flyttas upp till Tom
teboda.
1943 genomfördes en omfattande reno
vering av museets originalvagnars inred
ning till det skick de levererades i till SJ.
Arbetet fortsatte med underreden – boxar,
lager och hjul, buffertar m.m. Även museets
signaleffekter renoverades och de gamla
signalmasterna sattes upp intill lokhallen.

Med åren blev det allt vanligare att ut
rangerade fordon skänktes till museet. År
1944 kom t.ex. tre personvagnar, en gods
vagn, en ångdressin och en dressin från
1860–1890. Gåvorna kom från SJ och olika
enskilda järnvägar. I redogörelsen för detta
år konstateras att fordon som inte fick plats
i Tomteboda finns över hela landet: Örebro,
Vartofta, Falköping, Nyköping, Göteborg
och Södertälje.
Under slutet av 1940-talet talades allt mer
om rostskrapning, DDT-behandling och
rökning mot mal när det gällde underhållet
av rullande materiel.
Z-loket, det första svenskbyggda enfas
lokomotivet, som varit uppställt i Örebro,
renoverades med anledning av Örebro-ut
ställningen 1947. År 1949 flyttades Z-loket
till Tomteboda, där det tillsammans med
några vagnar som dittills stått ute i det fria,
beretts plats under ett tak vägg i vägg med
museets vagnavdelning.
1959 gjordes försök med plastpreparat att
rostskyddsbehandla lok, men det motsva
rade inte förväntningarna.
Inför flyttningen till Gävle gjordes en
sortering av fordon. De flesta utsorterade
deponerades på olika platser. Vid invig
ningen av museet i Gävle 1970 gjordes föl
jande sammanställning av museets fordon:
I Gävle redan placerade 16 lok, 11 vagnar, 1
rälsbuss, 1 ångvagn
Fordon avsedda att transporteras till Gävle,
från Tomteboda (12 lok +22 vagnar), Åtvidaberg (1+0), Faringe (1+0), Uppsala (1+0)
Deponerade fordon: Borgholm 1+4, Finnsta 2+2, Hjo 1+1, Hultsfred 1+1, Kalmar 1+0,
Kristianstad 2+4, Köping 0+1, Linköping
3+7, Malmö 1+0, Mariefred 0+1, Målilla 1+1,
Notviken 1+0, Nässjö 1+4, Romakloster 1+3,
Trelleborg 0+2, Västervik 1+5, Västerås 1+0.
Älmhult 0+1, summa 18+37
Summa fordon totalt: 49 lok + 70 vagnar +
rälsbuss + ångvagn
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Järnväg är långt ifrån enbart lok och vagnar.
I museets magasin ryms mycket. Såväl stort
som smått:

En flyttbar hindertavla används bland annat för att
stänga av ett ofarbart spår eller för att skydda en
arbetsplats. Denna typ, som fästs på rälen, började
användas 1965. Tidigare använde man sig av hindertavlor på stolpar som kördes ned i ballasten.

Barnbiljetter.
Bokmärkena användes ombord på
tåg och färjor. De delades ut som
en present till barn.

SJ-pallen är ett viktigt tillskott i samlingen. Det kan
vara svårt att förstå att det är ett museiföremål men
den representerar en viktig del i standardisering och
effektiviseringsarbete vid frakt av gods.
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Säkerhetsscarf för SJ tågvärd.
Kardborrknäppning i nacken
och s.k. scarfssmycke mitt
fram. Del av en kvinnlig tågvärdsuniform som museet
fick i gåva 2013.

En ”engelsk kanalspade” som använts vid bland annat dikesgrävning. På handtaget står det ”BHJ”
som står för Borås–Herrljunga
Järnväg.

Boyvagn för ombordservering av kaffe
m.m. på X 2000.
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Ånglok SJ littera Cc nr 404.
Tillverkat av Nydqvist &
Holm i Trollhättan år 1892.

Dieselelektriskt motorlok SJ littera T43 nr 235.
Tillverkat av Nydqvist
& Holm i Trollhättan år
1962.

Ellok SJ littera Da nr 888. Tillverkat av ASEA i Västerås samt
NOHAB i Trollhättan, Motala
Verkstad och ASJ i Falun år
1955.
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Rälsbuss SJ littera Yo1s nr
626. Tillverkad av Hilding
Carlsson i Umeå år 1949.

Tredjeklass boggipersonvagn SJ littera Co8a nr 2772.
Tillverkad av Kockums i
Malmö år 1929.

Ångdriven kranvagn SJ A2.
Tillverkad av Cowans Sheldon i England år 1948.
135

Efter 1970 fortsatte fordonssamlingen
att öka, om än måttligt. Framför allt gjor
des ansträngningar att komplettera sam
lingarnas ”luckor” och mer sentida lok och
vagnar. Bland de viktigare kan nämnas
F 1200 år 1971, elloket D 101 år 1972 och
R-loket 1975. F-loket hade visserligen kom
mit tillbaka från Danmark redan 1963 och
rustats upp till körbart skick vid SJ-verk
staden i Östersund. Men det hade inte fått
plats i Tomteboda.
De senaste 30 åren har ett stort antal lok
och vagnar tillförts till och avförts ur sam
lingarna. I årsboken Spår finns det mesta re
dovisat. År 1998 såldes 26 övertaliga lok till
olika föreningar. Under många år har sam
arbetet med järnvägsmuseiföreningarna
varit viktigt, och flera lok har renoverats för
museets räkning av föreningar, till exem
pel i Falun och Grängesberg. Ambitionerna
med Årgångståget med äldre fordon i trafik
har också påverkat samlingarna. Huvud
delen av trafikfordonen är avskilda för Tra
fikavdelningen, men vissa fordon finns i en
övergångszon mellan Samlingsavdelningen
och Trafikavdelningen, museala fordon som
ibland används för trafik.
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Malmtågsveteranen ”Oskar” erhölls år 2013
som gåva från LKAB.
Malmtågsdragare i mindre skala. Det smalspåriga elloket NKlJ 41
anlände till museet upplastat på en normalspårig överföringsvagn.
Loket var en gåva från Uddeholmsbolagets järnväg.

Lokalproblem och lösningar
Stora ansträngningar har gjorts för att
få större översiktlighet och åtkomlighet i
föremålssamlingen. Nya föremålslokaler
blev klara i UGJ-stallet 1992, där mindre
föremål, uniformer och tavlor kunde förva
ras, vilket frigjorde de gamla förrådsytorna
i kontorsbyggnaden. År 1996 byggdes ett
skepp i UGJ-stallet om till föremålsarkiv.
För fordonen var problemen stora. Långa
fordon kunde inte förvaras i lokstallen,
och många blev stående utomhus. I sam
band med ombyggnaden av museet 1992
kunde vissa fordon förvaras i Nynäsverk
staden, och där behölls spårutrymme även
framöver. Hela verkstaden blev tillgänglig
som förråd från och med 1998. I mitten av
1990-talet uppfördes beredskapslokhus på
museiområdet, och flertalet fordon ham
nade därmed under tak.
Beslutet att museet även fortsatt skulle
få disponera Nynäsverkstaden år 2000 har
möjliggjort en mycket bättre förvaring av
fordon och större föremål, och gav dessut
om plats för restaureringsprojektet.

Hantering, förvaring och klimat
Sörby: I UGJ-lokstallet på Sörby har en del
av byggnaden iordningställts som lokaler
för föremålsmagasin och arkiv. Resten av
byggnaden innehåller fordonsuppställning
och underhållsverkstad. Här finns några
olika utrymmen för hanteringen av före
målen. I föremålsmottagningen tar anti
kvarierna hand om föremålen. Där finns
tillgång till dammsugare, vatten och andra
rengöringsattiraljer och där förvaras före
målen i väntan på registrering. Föremålen
gås igenom och rengörs, och vissa passerar
också en frysbox för att inga eventuella ska
deinsekter ska kunna komma in i samling
arna och ställa till skada på andra föremål.
Därefter tas de in i föremålsregistreringen.
Där fotograferas alla föremål och märks in
med inventarienummer. Dokumentation
och research görs om föremålen, så att de
sedan kan registreras med så mycket upp
gifter som möjligt om tillverkning, använd
ning, proveniens, material, historik, etc.
och även med en bild i databasen Sofie.
Eftersom det vid 2015 års början fanns
över 17 000 föremål och fordon registre
rade, krävs det noggrannhet och tydliga
uppgifter och beslut om placering för att
föremålen ska kunna hittas. Varje före
mål har sin specificerade plats i magasi
nen, med byggnad, rum, hylla/pallställ och
hyllplan beskrivet enligt en speciell kod.
Detta behövs då föremål ska plockas fram
till utställningar, forskning och för utlån
och depositioner till olika institutioner och
museer. Grundtemperaturen i magasinen
är 18 grader och den relativa luftfuktig
heten (RH) ligger runt 50 %.
Målet är att samlingarna så småningom
ska vara helt tillgängliga på internet via
Samlingsportalen.

Kristin Thorrud under arbete i det föremålsmagasin som inrättades i UGJ-stallet.
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Ordning och reda i
möbelmagasinet på
Nynäs. I pallstället i
mitten står möbler
från Kungliga väntsalen i Malmö som
återlämnades till
museet hösten 2013.
Vissa av möblerna
skänktes till museet
redan 1952.

Betydelsen av att
museet fick disponera lokalerna på
Nynäs kan inte överskattas. Långa rader
av fordon förvaras
nu under skyddade
förhållanden i fordonsmagasinet.
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Nynäs: De större skrymmande föremå
len och fordonssamlingen samt rekvisita
finns placerade i museets stora magasin,
SJ:s f.d. huvudverkstad, på Nynäs. I detta
magasin samsas föremåls- och fordons
förvaring, restaureringsverksamhet med
snickeri och reservdelshantering. Här står
större delen av museets fordonssamling
uppställd på spåren. En del fordon är dock
utdeponerade och visas av museifören
ingar runt om i landet. Stora skrymmande
föremål är placerade i höga pallställ. Här
för
varas bl.a. olika maskiner och större
redskap som använts vid banbyggnad, sig
naler och större skyltar, delar av byggna
der och ställverk. Här finns också museets
möbelsamling, med möbler från såväl järn
vägsstationer, väntsalar och expeditioner
som kungliga väntsalar och sittmöbler från
olika typer av järnvägsvagnar. I detta maga
sin hålls en grundtemperatur på 10 grader,
då det är stora öppna ytor med högt i tak
och lokalkostnaden blir en stor kostnad av
totalbudgeten.
På Nynäs förvaras även rekvisitaföremål.
Det är föremål som är dubbletter och som
inte är inregistrerade i samlingen. De kan
användas vid olika arrangemang och lånas
ut i olika sammanhang, t.ex. till filminspel
ningar. I denna grupp finns bl.a. uniformer
från olika tider, lyktor, väskor och skyltar.
Samma sak gäller för fordonen. Här har
museet gjort en indelning i trafikfordon

(”rekvisitafordon”) (T) som används vid
olika trafikarrangemang, museifordon (M),
som ingår i samlingen och ska bevaras för
framtiden och sedan en grupp i mitten, som
är fordon som både får användas för trafik i
mindre omfattning och är museifordon (MT)
eller kommande museifordon. Detta har
gjort det lättare med rutiner vid hantering
av olika typer av fordon, där naturligtvis de
rena museifordonen är betydligt känsligare
och kräver ett annat förhållningssätt än de
fordon som får användas i trafik.

Konservering, restaurering och renovering
Ibland behöver föremålen vård. Det kan
gälla en byst som ska visas i en utställning
men som genom åren fått färgen avskavd
på ett par ställen, eller en oljemålning som
sitter löst spänd i sin ram, eller har ett hål
i duken. I ett sådant fall kontaktas en kon
servator som har de kunskaper som krävs
om föremålens material och dessas egen
skaper. Konservatorn lämnar ett åtgärds
förslag och ett kostnadsförslag och utifrån
detta beslutas om vilka åtgärder som bör
göras. Huvudregeln är att man ska vara så
varsam som möjligt och de åtgärder som
ska utföras ska vara av så liten omfattning
som möjligt, och göras med material som
är svagare än ursprungsmaterialet och inte
skadar detta. Andra gånger behöver ett fö
remål endast rengöras och då beror det på
vad det är för material och föremål. Ofta
kan antik
varierna göra detta själva med
olika skonsamma metoder, men vissa käns
liga föremål lämnas till konservator.
Detsamma gäller vid fordonsrestaure
ring, -konservering eller -renovering. Vissa
fordon är mycket välbevarade, har endast
genomgått små förändringar och ska be
varas i detta ursprungsskick. Då kallas
en konservator in för att göra åtgärderna,
oftast rengöring och fästande av original
färg. Andra fordon ska restaureras för att
kunna användas i verksamheten, men även
för att visas i utställning och kunna belysa
frågor angående metoder och material som
användes i originaltillverkningen. Då är det
museets restaureringsverksamhet som gör
i ordning dem, med höga krav på kvalitets
arbete och material så att det blir de rätta
metoderna och materialen. Trafikfordonen
har mindre höga krav på detta och metoder
vid iordningställande. Där är det viktiga att
säkerheten fungerar och att de ser bra ut vid
användning. De behöver olika renoverings
åtgärder som insättande av moderna säker
hetssystem, ommålning med rostskyddsfärg
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Avvecklingsprojektet. Skrotning av fordon som gallrats efter en
fullständig genomgång av samlingarna.

för att tåla längre resor etc. Det finns alltså
tre olika förhållningssätt för de tre olika
t yper av fordon som finns på museet.
När det svämmar över – urval för
avveckling
För alla museer blir det med tiden nödvän
digt att gallra i föremålsbeståndet. Svåra
frågor om representativitet, kvalitet och
fullständighet ska ställas mot utrymme och
vårdresurser. År 2004 tog Sveriges Järn
vägsmuseum fram en bevarandeplan för
järnvägsfordon i samarbete med Järnvägs
historiska Riksförbundet. Den omfattade
även de ideella museernas särskilt skydds
värda objekt.
Avvecklingsprojektet – fordon
Från att insamlingen hållits på ett mini
mum sedan 1940-talet inleddes i början av
1990-talet en period då det samlades in ett
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stort antal fordon. Dessa togs till museet då
de skulle gallras från SJ, och beslut skulle
tas senare om de skulle ingå i museets sam
ling eller inte. Detta arbete har nu gjorts
genom det s.k. avvecklingsprojektet som
har varit igång under flera år. Samtliga
fordon har gåtts igenom och ett urval har
gjorts av vad som ska bevaras och ingå i
museets samling. Av ca 500 fordon återstod
efter gallring ett urval på drygt 300 fordon
som nu ingår i museets samling. De fordon
som avvecklades var i varierande skick.
Flera erbjöds till museiföreningar att köpas
för skrotvärdet. Några var av intresse för
den kommersiella marknaden och såldes
där. Många var i så dåligt skick att de fick
skrotas efter att reservdelar plockats bort.
Samlingen är fortfarande omfattande men
är nu hanterbar och för de fordon som ingår
finns tydliga argument och beskrivna kul
turhistoriska värden.

Inventering för gallring
Det har under senare år i museivärlden
förts en diskussion kring bevarande och
gallringsfrågor. Många museer ska han
tera och bevara stora samlingar, insam
lande under mer än hundra år, då andra
kriterier och andra förhållanden gällde än
i dagens samhälle. Samlingarna innehåller
ofta många objekt av samma kategorier och
upptar stora magasinsutrymmen för för
varing. Museernas uppdrag är att fortsätta
att dokumentera och samla in föremål och
arkiv från samtiden för att kunna fortsätta
att vara samhällets minne. Samtidigt har
möjligheterna, och därmed också kraven,
att levandegöra samlingarna digitalt för all
mänheten ökat. Frågor om hur samlingarna
används, om vilka tidsperspektiv som ska
tillämpas vid samlandet och bevarandet,
och om hur stora samlingar som är rimliga
att ha och hålla ordning på har kommit att
hamna i centrum i museidebatten. Järn
vägsmuseum har haft samma problematik.

Här finns och har funnits många föremål
inom vissa kategorier, många dubbletter
och många föremål utan proveniens, som
överförts från SJ då museet var SJ:s verks
museum. Många föremål togs emot och
lades på hög för att någon senare skulle ta
hand om dem och göra en bedömning.
Den första föremålsantikvarien på mu
seet anställdes år 2000 och då inleddes
arbetet med iordningställande av magasin,
arkiv och utformande av vårdplaner. Däref
ter har ytterligare två antikvarier anställts.
Samma typ av genomgångar som på for
donssidan har gjorts för övriga föremålska
tegorier som tidigare tagits emot och ”lagts
på hög”. Det har varit ett omfattande arbete.
En inventering av icke registrerade föremål
som finns kvar är nu under arbete, för att
museet ska kunna beräkna hur omfattande
samlingarna är, vilka föremålstyper som
ingår och vad dessa behöver för lokaler för
bästa förvaring, hantering och inte minst
gallring.

Föremålsvård enligt antikvariska
regler. Emelie Svensson städar i
Drottning Sofias vagn.
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En del av museets omfattande boksamling
finns i det bibliotek som hålls öppet för besökare en dag i veckan.

VETA
Kunskapsuppbyggnad på många sätt
Arkivet fram till millennieskiftet
Sveriges Järnvägsmuseums arkiv måste ses
i perspektivet av museets historia. Det hade
aldrig från början en uppgift att arkivera
alla handlingar, utan samlade det SJ och
de anställda själva bedömde som viktiga
vittnesbörd. Mycket kom också att handla
om SJ:s marknadsföring, eftersom detta
länge låg inom museets ansvarsområde. En
museinämnd bildades 1923 med tre högre
tjänstemän från SJ tillsammans med muse
ets föreståndare. Den verkade till slutet av
1960-talet. År 1933 utsågs ett 40-tal tjänste
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män i olika befattningar som museiombud
för Järnvägsmuseet med uppgift att bevaka
och ta till vara föremål och handlingar som
kunde vara intressanta för att belysa den
svenska järnvägshistorien.
Det är främst genom gåvor som samling
arna ökats. Men i vissa fall har inköp gjorts.
Redan på 1930-talet köptes Teodor Stielers
arkiv in för en mindre summa. Andra ex
empel är Rune Ekegrens samling av bland
annat dokument från Stockholms–Väster
ås–Bergslagens järnvägar och Industrifoto
grafens bildsamling år 2004.

Efter beslut av Riksarkivet år 1977 överfördes ett stort antal
ritningar till Riksarkivet.

Arkiveringen av SJ:s handlingar skedde
inom SJ:s eget arkiv. Men vid gallringar
och utrymmesbrist skickades material över
till museet – ibland nästan som ett ställe
att dumpa material på. Därför har många
handlingar, inte minst ritningar och foto
grafier, kommit till museet från olika avdel
ningar inom SJ t.ex. Maskintekniska byrån,
Reklamavdelningen och från Arkitektkon
toret. Museets arkiv kom att innehålla ma
terial av mycket skiftande slag, ofta enstaka
handlingar, lösryckta ur sitt sammanhang.
Forskare måste söka i andra arkiv, men kan
finna kompletterande dokument i museets
arkiv. Handlingar som kommit in har sor
terats in i fastställda ämnesgrupper. Därför
har samlingar inte alltid hållits ihop – i mu
seivärlden är ”proveniensprincipen” viktig,
att man kan följa handlingarnas härkomst.
Arkivet har under lång tid haft bristfälliga lokaler. Det var ett avgränsat rum, vilket

som helst, där äldre handlingar förvarades.
När museet 1929 äskade ökade lokalutrym
men noterades inget särskilt arkivutrymme.
Sannolikt förvarades arkivet fortfarande
inne i expeditionsrummen vid denna tid.
När museet fick större lokaler 1933 fanns ett
särskilt rum som bildarkiv, som med åren
flyttades runt och fick allt större utrymme.
I mitten av 1940-talet noterades för första
gången ett rum för bokarkiv. Med tiden fick
man stuva undan handlingar där det fanns
plats, vilket naturligtvis försvårade regist
rering, sortering och åtkomst. Aspekter som
brandrisk och rumsklimat uppmärksamma
des först så småningom.
Inte heller vid flytten till Gävle inrättades
några särskilda arkivlokaler. Övervåningen
på kansliet fylldes med bokhyllor från golv
till tak. Det kallades ”arkiv” , men innehöll
både arkivmaterial och böcker. I ”bibliote
ket” på bottenvåningen fanns såväl arkiv
handlingar som böcker. I det nya utrymmet
under museet som kom till 1983–1984 för
varades det som kom från enskilda järnvä
gar, en blandning av arkiv och bibliotek.
Först på 1990-talet började uppdelningen
att fungera. Dubbletter från biblioteket
stuvades undan i UGJ-stallet, där andra
våningen i vattentornet också fylldes med
hyllor.
Riksarkivet gjorde hösten 1977 en under
sökning av SJ Centralförvaltnings arkiv på
Vasagatan 1 i Stockholm, där en stor mängd
ritningar förvarades. De var tänkta att över
föras till Tekniska museet, men kunde inte
tas emot där. Eftersom en ansenlig mängd
ritningar överförts till Järnvägsmuseet i
Gävle undersöktes även det arkivet. Det
framfördes kritik mot både ordning, eldfara
och risk för vattenskador, både i Stockholm
och Gävle. Riksarkivet beslutade att om
händerta båda ritningsarkiven, i Gävle när
mare 18 000 ritningar. Museet fick senare
också kritik för förstörda handlingar som
blivit stående utomhus i dåligt väder.
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När man kom in på kansliet i slutet av
1980-talet fanns högar av handlingar och
fotografier i varje tillgängligt utrymme, i
fönstersmygar och ovanpå bokhyllor och gar
derobshyllor. Den första egentliga ”arkivloka
len” byggdes under första delen av 1980-talet
i källarplanet under den nya förbindelsebygg
naden. Inte heller den höll måttet – väggarna
av Leca-block släppte igenom vatten – så i
början av 2000-talet flyttades handlingarna
till UGJ-stallet, där bildarkivet redan fanns.
På sikt finns utrymmet och arkivvärdigheten
på Nynäs, mer om det nedan.
Bildarkivet
Ursprunget till bildarkivet fanns i behovet
att producera utställningar när förra seklet
var ungt, och bilder kom från början från
olika avdelningar inom SJ. Viktiga bidrag
kom från trädgårdsdirektörerna Ceder
palm och Reuterswärd samt från Arkitekt
kontoret. På 1970- och 1980-talen var Reka,
Reklamavdelningen, en viktig leverantör av
fotografier. Ett trendbrott kom när personer
inom det ideella järnvägsintresset började
skänka sina samlingar, t.ex. Lennart Welan
der, Erik Sundström och Mats Freding. De
medverkade aktivt till överföringen i stället
för tidigare ”arv” från olika arkiv.
En del bilder finns från enskilda järn
vägar. De kom framför allt via SJ:s arkiv i
samband med förstatligandet. Ett undantag
är TGOJ som överfördes under 2000-talet
(se nedan). Men de kom också från privata
givare. Det är både kända och okända per
soner. Några av de viktigaste är stinsen i
Hallsberg Tage Hallenius år 1942, musei
chefen Nils Ahlberg med Sveriges största
samling av ångloksfotografier (3 200 nega
tiv och 3 000 foton) år 1957, läroverksad
junkten A.J. Snell från Kalmar (19 album
med 4 900 foton och 300 negativ) år 1958,
och lokförare Sven Thelberg i Långsele,
vars samling kom till museet i slutet av
1990-talet. Han hade fotograferat sitt ar
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Denna bild med Ingvar Malm och Karin Lundberg visar tydligt vilka förutsättningar som
man hade att arbeta med på 1970-talet.
bete på järnvägarna kring Långsele under
1960–1980-talen.
Det behöver inte vara stora samlingar för
att ha stor betydelse. Ett antal fotografier av
hög kvalitet från 1860-talet finns i arkivet,
bland annat 19 foton från runt 1862 tagna
av blivande överdirektören vid SJ, C.P.
Löfman. Ett annat exempel är foton från
en inspektionsresa längs Södra stambanan
cirka 1862. En annan viktig källa är de foto
samlingar som högre tjänstemän fick av sin
underlydande personal vid högtidsdagar av
olika slag – oftast med porträtt.
År 1940 uppgavs fotosamlingen till ca
5 000 negativ och ett stort antal original
fotografier och kopior samt en porträttsam
ling på ca 2 000 st. Skioptikonbilder fanns
det 2 800 av och ett 40-tal filmer. Vid in
flyttningen i Gävle 1970 angavs bildarkivet
till ca 75 000 bilder, förutom PR-sektionens
bildarkiv på ca 25 000 bilder. Idag nämns
siffran 500 000 bilder som ett närmevärde
för bildarkivet.

År 2000 investerades i en ombyggnad
i UGJ-stallet för ett fotoarkiv. Samlingen
hade dittills förvarats i kanslibyggnaden
under otillfredsställande förhållanden.
Under 1998–1999 hade försök med foto
digitalisering påbörjats – närmare 2 700
bilder fanns vid millennieskiftet i databa
sen. Det var stationsbilder, och endast låg
upplöst. År 2000 inleddes bilddigitalisering
med hjälp av en firma i Sundsvall. De be
sökte museet för att diskutera villkor och
behov. Då som nu var man osäker på hur
många bilder som fanns, men valde ändå att
fortsätta med stationsbilder och lågupplöst.
Så småningom gnisslade samarbetet och
det avslutades 2003, då drygt 7 500 bilder
skannats. Genom kontakt med Nils-Erik
Bjärlund på Regionmuseet i Kristianstad
kom tips om deras skanningsprojekt genom
företaget Regis. Ett ramavtal träffades om
löpande digitalisering och registrering av
fotoarkivet, och 2003 började arbetet med
att först skanna en samling och därefter
Reka:s bildarkiv.

Robert Herpai ansvarar för fotoarkivet. I UGJ-stallet finns lokaler med
kontrollerat klimat och kompakthyllor. I trälådorna förvaras omtåliga
glasplåtar.

Dokumentarkivet och biblioteket
Det finns en del material från enskilda
järnvägar, men oftast bara verksamhets
berättelser. Undantag finns, t.ex. Kristi
nehamn–Sjöändans järnväg, där protokoll
finns för tiden 1847–1873. En viktig källa
för handlingar från enskilda järnvägar är
den gåva 1931, då museet mottog den förre
civilministern och landshövdingen i Örebro
Per Axel Bergströms papper rörande järn
vägsfrågor. Dessa dokument bildar numera
Per Axel Bergströms arkiv. Det finns även
en del andra personarkiv, t.ex. efter Teodor
Stieler, K.U. Sparre och Claes Adelsköld.
Från SJ finns naturligtvis en lång rad
handlingar, t.ex. tidtabeller, bland annat
grafiska tidtabeller från 1860-talet och
framåt, tjänstetidtabeller, cirkulärsamling,
handböcker och journalböcker för rörlig
materiel. Förlaget Sveriges Kommunikatio
ner skänkte vid 100-årsjubileet tidtabells
böcker från perioden 1867–1956 som gåva till
SJ. Grafiska tidtabeller samlades från äldre
tid av en tjänsteman på SJ, Einar Blomén,
men har senare mer systematiskt begärts in
till museet från SJ och Banverket. En annan
enskild insats var Lennart Fries, som sam
lade Särtryck 77, en förteckning över samt
liga förekommande fordon varje år.
Biblioteket innehåller en hel del av den
svenska järnvägslitteraturen, dock inte allt.
Det har i stor utsträckning förökats genom
gåvor, t.ex. från Statsbanornas Tjänste
mannaförbund, Svenska Järnvägsklubben,
Sven-Erik Olsson i Falkenberg och i sen tid
Gunnar Sandin. Mer löpande kom böcker
från SJ-biblioteket, när man rensade i sina
arkiv. Men mycket slängdes tyvärr.
Vid en inventering 1940, vid museets
25-årsjubileum, uppgavs biblioteket omfatta
3 000 nummer. När man flyttade till Gävle
1970 fanns 300 hyllmeter. Idag är det långt
över en hyllkilometer. Arbete pågår med hjälp
av Högskolan i Gävle att samla hela boksam
lingen fysiskt och göra den digitalt sökbar via
Libris, Kungliga Bibliotekets söksystem.
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En vattendelare för arkivet 2001
I samband med bolagiseringen av SJ 2001
kom en stor mängd dokument från tidigare
SJ Centralarkiv att överföras till Järnvägs
museum. Det blev mellan 200 och 250 hyll
meter, och naturligtvis ställdes nya krav på
arkivet för att kunna hantera allt. Här finns
ett rikt material för att förstå den svenska
järnvägens historia.
Samma år kom ett stort fotoarkiv done
rat efter Carl-Erik Nilsson i Kävlinge, som
under mer än ett halvsekel sett till att få
fotograferat rullande materiel på ett syste
matiskt sätt. Samlingen omfattar närmare
9 000 negativ. År 2001 fick museet också ta
över Svenska Järnvägsföreningens arkiv, i
samband med att föreningen omformades
till Branschföreningen Tågoperatörerna.
Även arkivet från AB Trafikrestaurang
er kom till museet vid ombildningen till
Scandinavian Service Partner AB. Arkivet
fanns i Värtan, men Riksarkivet krävde be
talt för att ta hand om det. Det var nära att
hela a rkivet slängdes, men genom Mårten
Dunérs försorg fick Järnvägsmuseet förfrå
gan, och det hamnade i Gävle.
År 2002 kom en resursförstärkning till
arkivsidan. Robert Herpai hade haft ansvar
för arkivet och biblioteket sedan slutet av
1980-talet. Nu kom också Christina Eng
ström, från början anställd av Järnvägsmu
sei Vänner, men snart på museet. Hennes
huvudansvar blev biblioteket.
TGOJ-arkivet överlämnades 2004 till
museet av Euromaint AB som övertagit det
efter bolagiseringen av SJ. Samma år köp
tes Industrifotografen AB:s fotoarkiv med
bilder tagna för SJ, över 100 000 bilder.
Satsningen på digitalisering av fotografier
hade nu nått 29 000 bilder. Målsättningen
var att finna en plattform för att göra bild
materialet sökbart på nätet.
TGOJ-arkivet är värt en extra kommen
tar. Det omfattar runt 500 hyllmeter, och
förvarades de första åren hos landstings
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arkivet i Gävle. När Robert Sjöö, Robert
Herpai och Christina Engström kom till
Eskilstuna den 7 maj 2004 visste de redan
att där fanns mycket värdefullt. Endast
ett fåtal forskare hade tidigare släppts in i
a rkivet – en av dem var Christer Fredriks
son, en av Järnvägsmusei Vänner, som in
formerat om var de borde leta och vad de
kunde finna. Inom TGOJ hade en rad arkiv
från olika privatjärnvägar samlats, även
Köping–Hults järnväg, Sveriges första järn
väg i större skala. Robert Herpai berättar:

”Efter att ha sett oss om i kontorshuset fick vi
äntligen komma in i gårdshuset. Till vänster
ett arkivinrett rum med en hel del material,
bland annat papper från Ställdalsolyckan.
Till höger var det ett litet rum, kanske 10–15
m 2 med kartonger från golv till tak på enkla
trähyllor. Det var som att kliva in i Tutanchamons gravkammare, även om vi visste
att vi inte var först. Det var en kartong som
liksom kallade på mig – det stod KJH protokoll 1852 och framåt på den. Håren reste sig
på armarna när jag knöt upp snöret, vek upp
pappflikarna, och överst låg den: protokollsboken från 1852, ’Vi ämna bilda ett aktiebolag …’ Det var som den heliga Graal, det var
ju trots allt det första betydande järnvägs
arbetet i Sverige! Det var det största ögonblicket jag hittills upplevt, och då har jag
varit på museet i nästan 30 år.”

TGOJ-arkivet:
Dokument från
Köping–Hults
järnväg.

Museivännen Jonny
Hallgren är inte bara
lokförare. Han har
även skannat ett
mycket stort antal
mikrokort med ritningar.

Ännu en vändpunkt – 2005
Stora arbetsinsatser skedde under 2005
och 2006 för att registrera och ordna de
arkiv som ankommit de senaste år. Foto
digitaliseringen fortsatte, men en nyhet
2005 var att Järnvägsmusei Vänner genom
anställning av Hans Karlsson-Nyhlén bör
jade registrering och digitalisering av glas
plåtar och stora negativ, från 2007 främst
från den Nybergska samlingen. Museivän
nen Nils-Erik Bjärlund från Regionmuseet
i Kristianstad ryckte samma år in för att
hålla ordning på användningen av data
basen SOFIE. Dessutom fick arkivet extra
uppmärksamhet under två särskilda arkiv
dagar i anslutning till Fars Dag. Lägg där
till den teletekniska kompetensen hos Rolf
Sten, ledamot av styrelsen för Järnvägsmu
sei Vänner sedan 2003 och dess ordförande
från 2004, så fanns nu förutsättningarna för
ett en revolution inom bildarkivet. V
 isionen
om sökbara bilder på nätet var på väg att
förverkligas.
Den i särklass viktigaste donationen var
Stig Nybergs fotosamling år 2006, ett ena
stående tillskott i ett levandegörande av den
svenska järnvägshistorien genom kame
ran (se faktaruta om Stig Nyberg). Den
överlämnades till museet med över 50 000
negativ och glasplåtar. De började skan


nas in 2007 genom Hans Karlsson-Nyhlén,
samtidigt som Regis i Kristianstad fortsatte
sitt digitaliseringsarbete. Förberedelserna
för fotoskanningen tvingade fram omfat
tande omflyttningar i arkivet för att komma
åt och prioritera bildmaterialet.
Hans Karlsson-Nyhlén avslutade sin
anställning hos vännerna 2008, och tem
pot i digitaliseringen gick ner. Året efter
blev trängseln i arkivet på UGJ-stallet så
stor att en del arkivhandlingar flyttades
till k
 ällaren under utställningshallen, som
tidigare varit arkiv. Man flyttade därifrån
på grund av översvämningsrisken. Och
under ett häftigt juliregn 2009 inträffade
det befarade – vattnet stod 15 cm djupt och
nådde precis upp till arkivhyllornas under
kant när en räddningsinsats med pumpar
klarade ut situationen. Men arkiv ska inte
ligga i källare, det stod klarare än någonsin.
Landstinget i Gävle tvingades samtidigt
säga upp de utrymmen som disponerats för
TGOJ- och TR-arkiven. Arkivsituationen
blev därmed ännu mer ansträngd.
Men vattenskador kan komma uppifrån
också – 2010 läckte tak under den regniga
sommaren, och skyddsåtgärder av grövsta
slag, det vill säga presenningar och plast
fick täcka det mest utsatta. Omläggning
av taken hann bli klar precis till novem
bersnöns anländande. Detta år fick museet
tillgång till kontorsbyggnaden på Nynäs,
där utrymmen planerades för bland annat
arkivet och digitaliseringsprojektet.
Under 2012 och 2013 kom Lennart We
landers, Erik Sundströms och Bo Gyllen
bergs samlingar. Mats Fredings samling
av ca 15 000 vykort på järnvägar och indu
strispår kom 2014. Jonny Hallgren har på
ideell basis skannat ungefär 275 000 rit
ningsnegativ och bildkort från bl.a. Ma
skintekniska byrån, en enastående bedrift.
Svante Runberger har arkivfotograferat
ritningar från en rad olika källor. Resultatet
överlämnades 2012 till museet.
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Nybergska samlingen innehåller bland annat
ett stort antal glasplåtar med leveransfoton
från olika fordonstillverkare.

Motivet på den glasplåt som visas upp. En
motorvagn tillverkad av NOHAB i Trollhättan för export till Iran.
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Nybergska samlingen
Stig Nyberg föddes i Borås 1929, men växte upp i
Göteborg, där pappa Ernst var banförman på Väs
tergötland–Göteborgs järnvägar. Stig levde större
delen av sitt liv i Göteborg med hustru Majken och
dottern Eva. Han var ekonomidirektör vid ett stort
företag i rörbranschen och var mycket aktiv i bran
schens arbetsgivarorganisation, med många förtro
endeuppdrag.
Stig Nyberg blev tidigt tågintresserad, och redan
som 12-åring byggde han sin första järnvägsmodell,
en godsfinka i skala H0. På 1950-talet blev han med
lem i Göteborgs Modelljärnvägssällskap och börja
de bygga modeller i den större skalan 0 (1:45 med
spårvidd 32 mm). Det var noga med detaljerna, och
för att få dem rätt började han leta efter fotografier.
Det var så hans fotosamlande började. Från början
som underlag för modeller, men snart hade intres
set för äldre fotografier tagit över som huvudsaklig
hobby.
Han var mångårig medlem i Svenska Järnvägs
klubben, där han från 1960 stod för fotoavdelningen
med fotoerbjudanden till medlemmarna. Fram till
1999 kunde de köpa paket med bilder till låg kost
nad. Under alla år stod han för denna service utan
egen förtjänst.
Tillsammans med göteborgaren Lars Erik Bern
ström (1915–2000) försökte han från slutet av
1950-talet dammsuga Sverige på äldre tågbilder,
köpte upp samlingar av negativ och även äldre
glasplåtar. Det var industriarkiv och inte minst vy
kortsförlag som uppsöktes. Han kunde identifiera
en känd fotograf från vykort, och tog sedan kon

takt med anhöriga för att höra vad som fanns kvar
av negativ. Den största privata fotosamlingen köp
tes in från den kände lokfotografen Sven Nygrens
dödsbo.
Samlingen blev med tiden jättelik. Han lät bygga
ett brandsäkert arkiv i sitt hus för förvaring av sam
lingen. Alla omkostnader i samlandet betalades av
Nyberg och Bernström. De hade även nära samar
bete med Svane Runberger som tog hand om rit
ningar.
Det sägs att Carl Axel Alrenius under sin tid som
museichef i Gävle ansåg att Nyberg skötte fotosam
landet så bra att Järnvägsmuseum, som hade dåligt
med resurser, inte behövde lägga alltför mycket
tid på att jaga gamla järnvägsbilder. Det skötte
Stig N
 yberg bättre! Och det ska konstateras att det
mesta hade varit borta idag om han inte jagat foto
grafer och förlag.
Stig Nyberg förberedde länge en överföring av sin
samling till Sveriges Järnvägsmuseum, men hann
inte fullfölja sina planer innan han gick bort den 1
juli 2006. Det blev Rutger Friberg i Göteborg som
genomförde överlämnandet i samråd med Stigs
dotter. Arkivet omfattar cirka 50 000 negativ och
glasplåtar och hålls ihop som Nybergska samlingen.
I Sidospår nr 4 2014 framgår omfattningen av den
Nybergska samlingen och under vilka koder man
kan leta bilder på Samlingsportalen. Våren 2015 är
ca 75 % av bilderna skannade.
Som den borne samlaren var han också intres
serad av gamla bilar. Hans dotter har fortfarande
kvar hans ögonsten, en Packard från 1932.
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Digitalisering och Samlingsportalen
Under en tid hade planerna på ett stort bild
digitaliseringsprojekt diskuterats. De kokade
2011 ner till ett projekt genom Järnvägsmu
sei Vänner och Arbetsförmedlingen Fas 3.
Fyra anställda och ett 20-tal personer i Fas 3
kom under året igång och hann lägga in över
40 000 bilder i databasen. Lennart Lund
gren, som vikarierat som föremålsregist
rator på museet under 2010, anställdes som
arbetsledare. Kostnaden för museet för den
tiofaldigade ökningen av digitaliseringen var
marginell. Projektet passerade 100 000 bil
der i slutet av 2013 och låg i oktober 2014 på
130 000. Projektet finns närmare kommente
rat i avsnittet om Järnvägsmusei Vänner.
Även handlingar kommer allt eftersom
att digitaliseras. För ritningar har det redan
skett i stor utsträckning. Närmast i kön
finns Särtryck 77 och personalstater, för
teckningar på fordon respektive anställda.
På sikt kommer också böcker och tidskrif
ter att bli tillgängliga digitalt.
Den stora händelsen 2012 var att delar av
fotosamlingen blev tillgänglig på Internet.
I samband med Arkivens dag kunde Sam
lingsportalen öppnas, med ungefär 60 000
bilder. Efter många år av hårt registre
ringsarbete hade man kommit från ord till
handling. Järnvägsmusei Vänners digitaliseringsprojekt hade skapat en användar
vänlig och driftsäker databas.
Nya lokaler på Nynäs – äntligen arkivvärdiga utrymmen!
Bildprojektet fick alltså utrymmen i kon
torsbyggnaden på Nynäs, och där fanns
också ett större magasinsutrymme som
under slutet av 2011 ställdes i ordning som
magasin för litteratur och arkivalier. Under
2012 kunde det tas i anspråk. Lokalen ska
rymma alla handlingar som funnits i källar
utrymmen och tillfälligt förvarade externt.
Material kom även från arkivet i Ängelholm
och det gamla SJ-biblioteket. Ungefär en
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Samlingsportalen – en digital portal till museets samlingar.

hyllkilometer kom på plats första året. Vid
utgången av 2014 är arkivet redan flyttat till
Nynäs, och resten av fotoarkivet ska finnas
på plats 2018.
Arkivet på Nynäs innebär att all oro från
närmare 100 år för förvaring och vård är
över. Samtidigt försvinner närkontakten
med besökarna på museet i Sörby, och per
sonalen kommer att finnas uppdelad på två
lokaliseringar. Men i det nya arkivet andas
handlingar och arkivalier ut – lokalen har
en stark stämning av ”äntligen hemma”!
Christina Engström i museets nya arkivmagasin på Nynäs.

Arkivtillskott från Ängelholm och
Linköping
De samlingar som fanns på Sveriges Järn
vägsmuseum/Banmuseet i Ängelholm växte
fram dels inom Banskolan och dess före
gångare, dels genom den systematiska ge
nomgång och utredning som gjordes runt
1990 av Börje Sölvén där bl.a. Järnvägs
museet i Gävle lämnade böcker i form av
dubbletter till ett framtida historiskt bib
liotek inom Banverket. När SJ i början av
2000-talet kom att bolagiseras så fanns i det
tidigare SJ-arkivet i Värtan det gamla SJbiblioteket. Biblioteket lämnades till Ban
verket i samband med bolagiseringen och
stängning av arkivet i Värtan och dess över
lämnande till Riksarkivet. Biblioteket kom
till stor del att ställas upp i Ängelholm och
bilda ett publikt bibliotek. När Järnvägsmu
seet kom in i Banverket slogs samlingarna
samman till en på två platser. När det stod
klart att museet i Ängelholm skulle lämnas
över till kommunen så skulle samlingarna
vara kvar inom staten. Allt material – böck
er, bilder och arkiv samt föremål – blev kvar
inom Sveriges Järnvägsmuseum.
Överlämnandet till kommunen skedde
2012. Under hela första halvåret 2012 åkte
Robert Herpai och Christina Engström
från Gävle ned till Ängelholm för att gå ige
nom alla utrymmen. Ca 600 flyttkartonger
transporterades till Gävle den 25 maj 2012.
Järnvägarnas Museiförening i Linkö
ping bildades 1961. Under tiden som gått
sedan dess har en hel del hänt. Av en hän
delse fick några i föreningen reda på att
det gamla Linköpingsföretaget AB Svenska
Järnvägsverkstädernas (ASJ) arkiv höll
på att gallras och kastas i container av de
nya ägarna SAAB. Några från föreningen
tog saken i egna händer och åkte dit med
en bil och räddade vad som räddas kunde.
Tack vare den insatsen finns det en del kvar
från företaget. Föreningen ställde under
år 2000 frågan om Järnvägsmuseet ville

ta över samlingarna eftersom man inte or
kade driva föreningen vidare. Museet tack
ade ja och föreningen fick en nytändning.
Materialet finns kvar i Linköping och om
fattar framför allt ASJ:s arkiv, arkivet från
Trafikförvaltningen Östergötlands smal
spåriga Järnvägar (TÖJ) i Norrköping och
dess verkställande direktör och trafikchef
Erik Johnssons arkiv. Under åren har ASJ:s
arkiv på ett föredömligt vis ordnats och
förtecknats av Bengt-Åke Rudström som
är medlem i Järnvägarnas Museiförening i
Linköping. Han har även skrivit tre böcker
om ASJ.
Skanningen av Sveriges Kommunikationer
Museet har sedan 1956 en komplett samling
av tidtabellsboken Sveriges Kommunika
tioner, utgiven med start 1867 och framåt.
För tiden 1867 till 1914 finns ett exemplar
och därefter två exemplar av varje. Med
åren blir materialet på grund av använd
ning och dåligt papper allt mer sprött och
skört. Vid en kontroll år 2008 i databasen
Libris på Kungliga biblioteket (KB) av hur
många kompletta samlingar av ”Kommu
nickan” det fanns på biblioteken, visade sig
fyra bibliotek ha det. Men vid en kontroll
2009 visade sig att ett av biblioteken hade
fått tillstånd att gallra hela beståndet 1867–
1981, en oroväckande utveckling. Robert
Herpai tog kontakt med KB om samarbete
att skanna åren 1867–1914. KB kunde inte
ställa upp, men bidrog med sina riktlinjer
för skanning.
Kontakt togs med förlaget som ger ut Sve
riges Kommunikationer våren 2009. Kunde
de möjligen medverka med finansiering av
skanningen? ”Skicka ett mejl om vad det gäller”, sa en trevlig röst, vilket också gjordes.
Nästan med vändande post kom ett för
handsbesked: Förlaget bidrar med 100 000
kr. Projektet var i land och materialet kom
att skannas av Riksarkivets avdelning i
Fränsta MKC.
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Forskning med hjälp av arkiven
Att skapa ny kunskap sker inte bara i labo
ratorier. I museets arkiv finns nycklar till
förståelse av det som skett, och därmed
erfarenheter för nuet och framtiden. Järn
vägsmuseet bedrev tidigt forskning.
På 1930-talet inleddes arbete med de
äldsta järnvägarnas historia. Det var förste
telegrafisten Ivan Bodstedt som fick upp
draget redan 1933, men arbetet startade
1937 och slutfördes 1942 under namnet
”Historik över Sveriges småbanor (bruks-,
gruv- m.fl. banor) under tiden 1802–1865”.
Boken omfattar ett 50-tal banor, däribland
många hästbanor. Den gavs ut i tryck 1944.
Bodstedt hade inte sökt fakta enbart i mu
seets arkiv, utan på Riksarkivet, Kungliga
biblioteket, Jernkontoret (stålindustrins
branschorganisation) och en rad andra
a rkiv, såväl i Stockholm som i andra delar
av landet. Han fotograferade också läm
ningar efter gamla banor.
Under 1940-talet gjorde kontorsskrivare
Viktor Wimmerstedt en historik över de
gamla bruksbanorna från slutet av 1860talet till och med 1880. Detta manuskript
har inte tryckts.
Andra forskningsområden var mer speci
ella, t.ex. ”Personvagnarnas uppvärmning
med het sand”, ”Belysning med rovolje
lampor och stearinljus” samt ”Uniforms
väsendet”. Ett exempel på dokumentation
är uppropet 1937 till landets stationsföre
ståndare att skriva sina stationers historia
– det fanns lokalt ofta bevarade underlag
för att åstadkomma detta. På mindre än
ett årtionde hade över 150 stationshisto
riker inkommit. Materialet är till stor del
fortfarande tillgängligt endast på museets
bibliotek. I årsboken Spår 2014 finns ett
exempel, historiken för Alingsås station.
Några exempel hämtade ur samlingen av
stationshistoriker. Närmast den vackert
inbundna historiken för Alingsås station.
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Dokumentation – bevarande för framtiden
Att bevara för framtiden handlar inte bara
om föremål, utan lika mycket om händel
ser, minnen, arbetssätt och annat som inte
går att ta på. De redan nämnda stations
historikerna kan räknas hit. I början av
1960-talet genomfördes en kartläggning
och en inspelning av lokljud av Bruno Kock.
Intervjuer finns inspelade från 1950- och
1960-talen. I några fall har banor inför ned
läggning dokumenterats med fotografering
och filmning. I sen tid har filmer och ljud
inspelningar överförts till digitala media –
museet har även ett digitalt arkiv.

Museitjänstemännen och småbaneskribenterna Viktor
Wimmerstedt (t.v.)
och Ivan Bodstedt
(t.h.) tillsammans
med museichefen
Edward Pehrsson år
1936.
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Järnvägen 150 år i bild

År
1945
1969
1986–
1995
1998
1999
1999

Not

2003

3)

2004
2004
2005
2006
2006
2006
2006

4)

Tåg 150 – Tidernas tågfest

2007

Svenska godsvagnar – Normalspår 1856–1956
De första stambanorna – Nils Ericsons storverk

2010
2014

1)

2)

2000

5)

6)

I samarbete med Järnvägsmusei vänner.
I samarbete med Växjö universitet.
I samarbete med Riksantikvarieämbetet och Inlandsbanan.
Särtryck ur Spår 2006.
I samarbete med Trafiknostalgiska förlaget (TNF), utgiven på TNF.
I samarbete med Svenska järnvägsklubben.
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Medverkan vid olika utgivningar genom åren
Författare

Lars Olov Karlsson & Carl-Axel Alrenius

Titel
Järnvägsmuseum: Vasagatan 3 Stockholm, 1 utgåvan
Järnvägsmuseum: Vasagatan 3 Stockholm, 2 utgåvan
Järnvägsmuseum: Vasagatan 3 Stockholm, 3 utgåvan
Järnvägsmuseum: Vasagatan 3 Stockholm, 4 utgåvan
Järnvägsmuseum: Lokhallen Tomteboda
Das Eisenbahnmuseum
Järnvägsmuseum – Del 1: Vasagatan 3
Järnvägsmuseum – Del 2: Lok-och vagnhallen Tomteboda
The Locomotive- and Carrigehall in Tomteboda
Lok i Statens järnvägars museum
SJ Modellhall
SJ Model Hall
Inlandsbanan – En dokumentation sammanställd av
Svenska Järnvägsmännens Fritidsförbunds fotoutskott;
Historik av Carl-Axel Alrenius
SJ 125 år
Järnvägsmuseum Gävle
Sveriges Järnvägs Historia
Spår – Europa efter Berlinmurens fall
Järnvägen 150 år

Björn Kullander
Lennart Göth & Michal Hudak
Red: Johan Bergkvist, Göran Fält, Robert
Herpai, Lars Olov Karlsson, Lotta Palmlund
och Karin Rosander
Red: Anna Lindgren & Peter Du Rietz
Industridokumentation, hur och varför?
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Utgiven av SJ.
Utgiven av LTs förlag.
Utgiven av Bra Böcker.
Distribution: www.books-on-demand.com.
Utgiven av Banverket.
Utgiven av Jernkontoret.

Från senare år kan nämnas dokumenta
tionsinsatser vid byggandet av Botniabanan
och dokumentationer av enskilda fordon.
Dessutom har en handbok för dokumen
tationer tagits fram i samarbete med flera
museer, utgiven av Jernkontoret.
Såväl forskningen som dokumentation
av speciella händelser leder till behov av
bokutgivning, och på senare år har mu
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seet skaffat sig en gedigen erfarenhet som
bokutgivare. Under många år har årsboken
Spår givits ut. I anslutning till 150-årsfi
randet år 2006 gavs flera böcker ut, och nu
senast har ”De första stambanorna – Nils
Ericsons storverk” och ”Svenska godsvagnar – Normalspår 1856–1956” kommit.
Bägge grundar sig på gedigen forskning.

År
Not
1933
1)
1934
1)
1934
1)
1938
1)
1942
1)
1934/1939 1)
1946
1)
1946
1)
1959
1)
1960
1)
1965
1)
1965
1)
1979
2)

1981
1984
1994
2003
2006

2014

1)
1)
3)
4)
5)

6)

Boken ”De första
stambanorna – Nils
Ericsons storverk”
introducerades under
Södra stambanans
150-årsfirande i början av september
2014. De båda författarna Lars Berggrund och Sven Bårström signerade och
museets administratör Carolina Engberg
skötte försäljningen.

Fortsatt forskning och forskarmöten
Museets arkiv är intressant för flera olika
forskare, t.ex. från ekonomisk historia
eller teknikhistoria. Men det är också vär
defullt för ett rätt stort antal amatörfors
kare inom järnvägsområdet. För att stödja
dessa genomförs också i samverkan med
Järnvägsmusei Vänner forskarmöten två
gånger årligen sedan hösten 2007. Amatör
forskarna har ofta ett specialintresse med
kunskaper som kan överträffa professio
nella forskare. Det kan vara ”Tidiga täckta
godsvagnar” eller ”Signal- och säkerhets
system” för att bara ta några exempel.
Sedan 2013 har museet tagit initiativ till
forskningsprojekt i samarbete med lärosäten, i enlighet med uppdrag från general
direktören. Ansökningar om forskningsmedel är under framtagande.
Restaurering av järnvägsfordon
Att vårda och restaurera fordon kräver spe
cialkunskap. Redan på 1930-talet gjordes
stora insatser för att återställa de äldsta loko
motiven till ursprungligt utförande. Fråge
ställningarna kring att restaurera, renovera
eller underhålla de gamla fordonen är en hel
vetenskap. Ställningstaganden ställs på sin

spets när det gäller fordon som ska använ
das i trafik, där frågor om slitage, moderna
säkerhetskrav och miljökrav ser annorlunda
ut jämfört med fordon som ska vara utställ
ningsföremål. Kunskapsområdet restaure
ring inom Kunskapsavdelningen samverkar
därför nära med Samlings- och Trafikavdel
ningarna på museet.
1997 bildades med EU-finansiering ett
projekt med hantverkare och en konsult
som arbetsledare för att bygga upp kompe
tens inom restaurering av lok och vagnar.
Målsättningen med restaureringsverk
samheten har sedan dess varit att bevara
och underhålla lok och vagnar med kultur
historiska värden så att de kan gå i trafik.
Restaureringsverksamheten är en form av
forsknings- och utvecklingsverksamhet där
det hela tiden uppstår nya frågeställningar
om material och metoder som det söks svar
på. Det finns inga handböcker i ämnet var
för man hela tiden får prova sig fram till
komponenter i materialen och vilka meto
der som fungerar. Även om det skulle fin
nas handböcker så är det mycket som sitter
i ”handens kunskap”, som inte går att läsa
sig till, utan som behöver praktiseras. In
för ett restaureringsprojekt beslutas vilket
tidsskikt som ska bevaras och ibland åter
ställas. Dessutom görs fordonen trafikdug
liga. Sedan verksamheten startade har åtta
vagna r och två lok restaurerats med hög
antikvarisk ambitionsnivå.
Ett grundläggande syfte med restaure
ringsverksamheten är att hålla kunskapen
om äldre material och metoder levande och
att alltid utgå från respektive materials för
utsättningar. Kan skador repareras, 
eller
måste delar ersättas? Hur är materialen
sammansatta och går det att återskapa? En
viktig del av arbetet är att klarlägga arbets
metoder och material. Genom arkivmaterial
som beställningshandlingar, ritningar, foto
grafier och instruktioner, genom intervjuer
med pensionerade verkstadsarbetare och
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Stefan Carlsson visar hur finsnickeri går till
vid restaureringsarbetet.
Thom Olofsson berättar om färgtillverkning
och målningsarbete med gamla metoder.

Lön för mödan! Ra-loket 846
rullas ut ur verkstaden efter
genomgången restaurering.
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Pågående restaurering av restaurangvagnen Ro2a 2702.
andra bevarade vagnar går det att ta reda på
hur de olika fordonen konstruerats och vilka
material som använts under olika tider.
Den verksamhet som finns idag på Sveri
ges Järnvägsmuseum har sin upprinnelse
från att skapa ett ”Årgångståg” för fjärr
tågsarrangemang. Tåget skulle vara driftsä
kert, hålla försvarlig hastighet och vara en
museiupplevelse med status och atmosfär

Restaurerade fordon
Klart år
Pågående
Pågående
2013
2012
2008
2006
2006
2005
2001
1998
1998
1998

Fordonstyp
Restaurangvagn
Personvagn
Personvagn
Personvagn
Personvagn
Personvagn
Rapidlok
Restaurangvagn
Diesellok
Personvagn
Personvagn
Personvagn

Littera och nummer
Ro2 2702
Co4 1275
Co13 2832
Co8b 3137
Bo5 4356
Co8 2772
Ra 846
Ro3b 3749
T41 204
Bo5 3295
Co9b 2798
Co8cs 3200

Avgränsade arbeten har på uppdrag av Trafikavdelningen utförts på
ångloket Ka 692, dieselloket T43 235 och lokomotorn Z43 450.

från 1930- och 40-talen. Redan från början
krävde åtgärderna på fordonen många tim
mar av experimenterade och kontakter med
utländska materialleverantörer. Som exem
pel kan nämnas takväv som vävs i Storbri
tannien med hampa odlad i Frankrike, harts
från Kongo och tungolja från Kina.
Restaureringarna leds av projektledaren
Thom Olofsson, specialist på ytbehandling.
I restaureringsgruppen ingår också Stefan
Carlsson, specialist på snickeri, Sten Holm,
fordonshistoriskt och tekniskt sakkun
nig, Björn Lindh, specialist på snickeri och
Thomas Lydén, specialist inom smide och
plåt. De två sistnämnda är anlitade på kon
sultbasis. Till ritningsmaterial och märk
ning bidrar ofta Jonny Hallgren, lokförare
och aktiv i Järnvägsmusei Vänner.
Ur ett internationellt perspektiv är restau
reringsverksamheten vid museet speciell
eftersom den byggt upp specialkompeten
ser som inte finns samlade på så många
a ndra ställen i världen. I Sverige har vi

också av tradition ett varsamt antikvariskt
förhållningssätt medan man i många andra
länder arbetar mer med rekonstruktioner
och moderna material på äldre fordon. Vid
två IATM-konferenser, med deltagare från
många olika länder, har restaureringsverk
samheten visats på plats.
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VISA

Peter Iller visar vägen genom museet med
hjälp av storytelling.

Utställningar och publik verksamhet
Klarabergsgatan 70
Det var 23 maj 1915 som Järnvägsmuseets
första utställning för allmänheten öppnade,
tre trappor upp på Klarabergsgatan 70 i
fyra rum (på ritningen markerade 1915), ett
mindre förrådsrum samt två för ändamålet
iordningställda vindskontor ytterligare en
trappa upp. Redan den 20 april hade Oscar
Werner bjudit in press och andra intresse
rade, och i Jernbanebladet beskrevs utställ
ningen så här, i sammandrag:

Ett förrum har en mängd vackra fotografier
som täcker väggarna. I det första av rummen
ägnas signalsystem och säkerhetsanläggningar, med modeller av mekaniska och elekt
riska ställverk och mycket annat. Det andra
rummet beskriver spåröverbyggnader och
deras utveckling, med skarvar, sliprar m.m.
Det tredje rummet inrymmer museets bib-
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liotek och dessutom diplom, sigill, medaljer
och biljetter ända från järnvägens tidigaste
dagar. I det fjärde och största rummet finns
en del av de modeller av lok och vagnar, som
var utställda på Baltiska utställningen. Dessutom finns andra modeller av broar, lokstall,
och många vackra fotografier. I lokalerna på
vindsvåningen finns bland annat en samling av gamla perrongklockor, biljettänger,
stämplar och olika album och minnessaker,
skänkta av järnvägsmän.

Utställningen fick ytterligare ett rum 1918
där bland annat bromodellen över Öre älv
ställdes upp. Sedan dröjde det till 1922
innan man fick ytterligare fyra rum. År 1928
erhölls fyra expeditionsrum på våningen
1 trappa, och 1929 beslutades att resten av
museet skulle flytta ner.

Under ombyggnaden juni 1929–maj
1930 var museet stängt. Den 6 oktober in
föll 100-årsjubileet av lokmotivtävlingen i
Rainhill, och museet tog tillfället att ordna
en utställning i tillfälliga lokaler på botten
våningen. Det var norra resgodsutlämning
en som veckan 6–13 oktober omvandlades
till utställning med modeller på golvet och
väggarna tapetserade med lokbilder och
ritningar. På spår 1, strax intill stod ett tio
tal lok utställda, bland annat Fryckstad,
Carlsund, Trollhättan och Göta. Dess
utom visades moderna lok som F-loket och
ett ångturbinlok från TGOJ. Utställningen
blev en succé, och antalet besökare bedöm
des till 53 000. Utställningsvakten återger
i sin rapport uppskattande kommentarer
från besökarna. ”De pojkar som lyckats komma upp på T-lokets panna och där redo
grensle eller spottade ner i s korstenen, hade
säkerligen därmed upplevat sitt livs största
ögonblick, att döma av deras begeistring.”
En följd av utställningen blev för övrigt
att gruvbolaget Vieille Montagne i Åmme
berg lämnade loket Carlsund till museet,
och fick i utbyte ett annat lokomotiv av SJ.
Efter envist tjatande om utökade lokaler –
Oscar Werner pekade hela tiden på de intil
liggande rummen mot Mäster Samuelsgatan
– sa Järnvägsstyrelsen slutligen ja. Museet
var åter stängt under ombyggnaden novem
ber 1932 till mars 1933. Den 22 mars öpp
nade det utvidgade museet för allmänheten.
Entrén hade nu flyttat till Vasagatan 3.

En modell visande eldrift på Riksgränsbanan.
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Vasagatan 3
På Vasagatan fick man inte mindre än 16
rum och två korridorer. Trots detta kunde
utställningen endast omfatta en bråkdel av
insamlade föremål – de övriga måste fort
farande magasineras.
År 1942 beskrev den dåvarande förestån
daren B. Edward Pehrsson en rundvand
ring, här i kortversion:

I entréhallen möter en byst av Nils Ericson,
och i de närmaste salarna den sjögående
trafiken med färjor och färjelägen. Därefter
visas spåret och dess detaljer med en spårsektion, rälsmodeller, skarvförbindningar,
verktyg och redskap. Modeller av rörliga
dressiner är intressanta och sevärda.
I den följande salen finns modeller av
vagnar av olika slag från 1856 till sovvagnar
av senaste datum. Därefter följer ett rum där
verkstadsväsendet visas i bilder och texter.
Sedan följer en utställning av lokomotivmodeller med hela 17 olika loktyper från Förstlingen till svenskbyggda snälltågslok. En sal
visar bilder och modeller av broar, och i de
följande salarna skrifter, kartor och fotografier som visar hur statsbanorna tillkommit.
De olika generaldirektörerna presenteras – i
det rummet finns även Nils Ericsons skrivbord från Göteborg 1855–1857. Här finns även
biljettsamlingen.
I nästa sal visas i modeller och bilder kampen mot snö och is, och därefter den moderna
Kunze-Knorrbromsen, som manövreras med
tryckluft, alldeles som i verkligheten. Nu är
vi framme vid korridoren, där en samling av
instrument, verktyg och redskap från tiden
då järnvägen byggdes. Där ingår i modell hur
rallarbostaden utvecklats från jordkoja till
barack. Man kan även höra rallarsånger på
grammofon.

Plan över lokalerna på Vasagatan 3 så som
de disponerades vid stängningen hösten
1946. Jämför även med foto på sidan 25.
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Modell visande Sammanbindningsbanan genom Stockholms centrala
delar år 1871.

Sal G (”Brosalen”) och korridor M
år 1933. Modellen av Årstabron till
vänster.

Det är ont om personliga beskrivningar
av besök på Vasagatan. Men Sven Fredén
tecknar denna minnesbild:
”Jag var oftast där några minuter innan de
låste upp. Det var ingen inträdesavgift, men
en katalog kostade 25 öre. De minutiöst ut
förda modellerna i skala 1:10 fångade alltid
uppmärksamheten men som vanebesökare
blev man ju lite blasé. De rörliga modellerna
lockade mer. När det började rassla i Årstabrons tunnlar skyndade jag för att se tågen
tvärstanna vid lyftbron för att sedan lika
abrupt rulla vidare. Växlingen vid färjeläget
Gustaf V var alltid intressant. Snöslungan
försökte utan framgång vifta iväg pappersflarn (utstansade bitar från hålslagna papper)
och stambanetåget från Göteborgsutställningen var kanske inte superspännande men
en snygg vy. Så fanns lokomotivtävlingen vid
Rainhill som aldrig fungerade och säkert mer
som jag glömt. Dagens clou var demonstration av signalanläggningarna.”

SJ behövde ständigt större lokaler för sin
administration, och hösten 1946 tvinga
des museet ge upp lokalerna på Vasagatan.
Trots protester fick museet stängas och alla
föremål magasineras.
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Lok- och vagnhallen i Tomteboda
Redan från museets första tid samlades äld
re fordon i anslutning till huvudverkstaden
i Tomteboda. Från 1937 till 1942 bedrevs
renoveringsarbete med målsättningen att
fordonen skulle återställas till originalutförande under ledning av lokmästare
Nils Nihlén, från 1941 även trafikchefen vid
Köping–Uttersberg–Riddarhyttans järnväg
Nils Ahlberg, en av Sveriges främsta ång
lokskännare.
Den stora samlingen av lok, vagnar och
annat i original kunde inte visas förrän
1942. En provisorisk tillbyggnad av lok
skjulet i Tomteboda gav möjlighet att få in
den äldsta materielen under tak, och den 8
oktober invigdes järnvägsmuseets ”lok- och
vagnhall”. Hallen var byggd som ett kallförråd och öppethållandet var begränsat
till några timmar dagligen under sommar
månaderna. 1945 tillkom en vagnhall.
Längs spår 1 visades 10 av de äldsta loken
med Fryckstad, Trollhättan, Breda,
Göta och Prins August bland de mest kän
da. Spår 2 hade större och senare lokomotiv,
bl.a. malmtågsloket Ma 779, snälltågsloken
Cc 404 och A 1001, det senare med stora
partier uppskurna så man kunde se innan
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mätet. Vid senare ommöbleringar i museet
fick till exempel det enda kvarvarande loket
från elektrifieringens barndom littera Z nr
31 plats.
På spår 3–7 fanns ett 25-tal vagnar samt
ångvagnar och en rälsbuss. Den äldsta
vagnen från 1854 tillhörde Köping–Hults
järnväg. SJ:s äldsta vagnar var från 1855,
1858 och 1860. Det fanns en fångvagn från
1873 och en inspektionsvagn från 1866.
Mest spektakulära var de kungliga vagn
arna Oscar II:s audiensvagn från 1874 och
drottning Sofias salongsvagn. Det fanns
även ett antal godsvagnar.
I entréhallen fanns en gammal person
vagn, kallad Carl XV:s jaktvagn från 1859
från Christinehamn–Sjöändans järnväg och
en del av en sovvagn från 1910. Där fanns
även Nils Ericsons släde och kalesch från
byggnadstiden på 1850-talet. I ett särskilt
rum visades signal- och förreglingsanord
ningar.
Genom tillskott av fordon under den peri
od som lok- och vagnhallen fanns förändra
des utställningen. Dessutom var fordon till
och från utlånade till andra utställningar.
Av fotografierna framgår karaktären av
provisorium.

Sommaren 1942 anordnades utställningen
”SJ ånglok genom tiderna” i Tomteboda.
Loken 22 Thor och 3 Prins August utanför
lok- och vagnhallen.

Spår 1 i Tomteboda med loken Trollhättan
och Fryckstad närmast. Uret under taket
är idag återbördat till Stockholms central.
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Modellhallen Torsgatan 19.

Torsgatan 19
År 1949 kom en tillfällig lösning för den fort
satta tillvaron. Ett hyreskontrakt tecknades
med Åhlén & Åkerlunds förlag för lokaler i
den nybyggda Bonnierskrapan för en tid av
tio år. Där återuppstod m
 odellsamlingen
efter fyra år i magasin, och utställningen in
vigdes 15 juni 1950. Att allmänheten saknat
järnvägsmuseet visar besökssiffran under
andra halvåret 1950, över 20 000 personer!
När kontraktet gick ut 1959 ville hyresvär
den inte förlänga det, de behövde lokalerna.
Åhlén och Åkerlund försökte dock finna en
lösning, och utställningen kunde vara kvar
ytterligare några år. I november 1964 var
det dock slut och museet fick åter packa ner
sina samlingar.
Modellhallen låg en trappa ner. Lokalen
var ca 500 m 2, och flertalet av de välkända
modellerna rymdes. Såväl tågfärjemodel
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len, Årstabron med sin rörliga tåg- och bro
klaff som rallarpodiet fanns kvar. Någon
plan som visar utställningen har inte gått
att finna, men fotografierna visar en ”käl
larmiljö” med många modellmontrar och
med den stora detaljerade modelljärnvägen
som visade sträckan Stockholms södra till
Årsta. Banan var 35 m lång och 5 m bred,
med andra ord 175 m 2. Bygget pågick hela
tiden modellhallen fanns på Torsgatan.
Stora kostnader var nedlagda på banan,
men vid flytten 1964 måste den överges, och
såldes till Stockholms Modelljärnvägsklubb
för 100 kronor.
Annars fanns ett 20-tal ångloksmodeller
samt närmare tio ellok. Den äldsta model
len var loket ”Westergöthland” i skala
1:8, tillverkad vid SJ:s verkstad i Malmö,
utställd bland annat vid Stockholmsutställ
ningen 1866.

Loket Gotland var ett av många föremål från Järnvägsmuseum
på utställningen Tåg 62 i Göteborg.

Tåg 62 – utställningen i Göteborg
Den inställda jubileumsutställningen 1956
ledde till en stor satsning på 100-årsjubileet
av invigningen av Västra stambanan, med
en stort upplagd utställning i Göteborg. Den
var en blandning av historisk tillbakablick
och uppvisning av det modernaste SJ hade
att visa. Utställningsområde var norr om Gö
teborgs central – på planen nedan syns före
detta Bergslagsbanans station överst. Från
museet fanns en mängd modeller och fordon.
Utställningen pågick från maj till juli. Prins
Bertil invigde den och den blev en stor fram
gång, med beröm i press, radio och TV.
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Modellhallen Stockholms central
Några år i början av 1960-talet var lokaler
na under dåvarande restaurang Hyllan på
Centralstationen lediga, och de unika lok
modellerna kunde åter visas för allmänhe
ten. Utrymmet var begränsat, och ett 20-tal
modeller kunde visas samtidigt. Avsikten
var att skifta föremål och kunna visa fler
talet av de ca 60 modeller som museet ägde.
Modellutställningen fanns här från 23
maj 1965 till 15 december 1971. Den var
öppen måndag–fredag 11–16 och lördag

11–14, söndagar stängt. Idag (2015) rymmer
lokalerna McDonalds.
De modeller som bekostats med medel ur
Kurt Högmans fond avtäcktes här i novem
ber 1967 med tal av generaldirektör Erik
Upmark. Inbjudna hedersgäster var änkan
Gunvor Högman och hennes två söner.
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Loken 1 Westergöthland och Ra 846 sida vid
sida i Modellhallen på Stockholms central.

OKB-stallet gav utrymme för utställning
av lok och vagnar. Kanslihuset skymtar
till vänster.

Museiområdet efter etableringen i Gävle.

Gävle 1970–1991
Sommaren 1968 utrymdes de gamla lokstal
larna vid Sörby Urfjäll i Gävle, sedan en ny
rangerbangård och driftverkstad för lok
underhållet byggts norr om Gävle. Byggna
derna var väl lämpade för museiändamål,
och ett stort markområde fanns tillgängligt.
Iordningställandet av lokalerna påbörjades
hösten 1968 och flyttningen av museiföre
mål inleddes. Trots ett inställt bidrag från
AMS fick museet de nödvändiga anslagen
från SJ. Museet invigdes 5 juni 1970.
Efter en lång ökenvandring kunde nu mu
seets samlingar av lok, vagnar och föremål
visas i en sammanhållen utställning. Mo
dellerna från Centralen i Stockholm kom
till Gävle vintern 1971–1972.
Kansliet låg i en separat byggnad, ur
sprungligen byggd i Bräcke i Jämtland och
flyttad till Gävle 1934. Ett särskilt personal
hus byggdes 1952 och blev först utrymme
för särskilda utställningar, senare modell
avdelning. Det var gulmålat, och kallades
därför Gula huset.
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Den tidigare personalbyggnaden
utnyttjades för utställningar och
som modellhall.

I OKB-stallet visades lok och vagnar.
Loket Gotland var ett av föremålen i
rummet med smalspåriga fordon.
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År 1983 byggdes
en förbindelsegång
mellan OKB-stallet
och det som tidigare
varit ”Gula huset”.
Det senare fick samtidigt rödmålad träpanel.

Utanför UGJ-stallet
höll naturen på att
ta över helt.

Förbindelsegången mellan utställningen
och modellhallen byggdes 1983 och rymde
entréhall, försäljningskiosk, kapprum och
samlingslokal.
Från entréhallen till höger låg modell
hallen. Första rummet handlade om spår,
broar, byggnader samt även rallaren med
hacka och spade. I nästa rum mötte man
de viktigaste årtalen och de ledande män
nen i järnvägens äldsta historia. Där fanns
även en modell av Stockholm 1871 med
den nybyggda sammanbindningsbanan och
Centralstationen. I rummet intill fanns
modeller av svenska tågfärjor, och i rum
met längst bort visades modeller av aktuella
lok- och vagntyper.

Till vänster om entréhallen fanns genom
gång till lokstallet, där utvecklingen av lok
och vagnar visades med fordon i full stor
lek. Den började med en kopia av John Er
icssons Novelty och olika svenska tidiga
lokomotiv, bl.a. Fryckstad. Nästa rum
handlade om smalspårsbanor, och i de
följande visades utvecklingen på huvud
banorna i tidsföljd. Vagnar för Oscar II och
drottning Sofia visades. Sen kom de stora
ångloken tillsammans med boggivagnar
från 1890-talet. I det sista rummet visades
de första elloken.
Det bortre lokstallet rymde dels lok och
vagnar som inte fick plats, dels museets för
rådsutrymmen. Det hölls öppet sommartid.
SJ 125 år – jubileumsutställningen 1981
Det var dags för stor utställning i Gävle när
SJ firade 125 år. Upplägget liknade det i
Göteborg 1962, men nu inskränkte sig firan
det till en vecka, 6–14 juni 1981. En fördel
i Gävle var att alla modeller och historiska
fordon redan var på plats. UGJ-stallet an
vändes till företagsutställningar, en filmsal
och leksaksutställning. Alla ytor och spår på
museiområdet var upptagna av utställande
företag. Utställande företag var närmare 40
stycken, och omfattade allt från transport
tjänster, underhåll och banbyggande till
semesterresor och modelljärnvägar.
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Den nya entrén till
utställningen.

Ny basutställning i Gävle 1992
När Stig Larsson tillträdde som general
direktör 1988 fattade han snart tycke för
museet. Men han försökte först finna möj
ligheter att flytta det till Stockholm. När
det misslyckades valde han att göra en rejäl
upprustning av museet och satsa på att få
fler besökare. Arbetet startade i december
1991.
Efter intensivt ombyggnadsarbete öppna
de den nya basutställningen den 3 novem
ber 1992. Utställningen var i huvudsak
uppbyggd i kronologisk ordning med början
runt år 0 i hall nummer 1 i OKB-stallet. Ut
efter hela bakväggen fanns en tidsaxel där
järnvägens historia presenterades år för år.
Texter och bilder kompletterades med före
mål, modeller, tavlor och hela scenarier. De
stora föremålen i hallarna var placerade så
de passade in i samma epoker som tidsax
eln angav. Hela golvet var omlagt, tak och
pelare vitmålade och ny belysning monte
rad. Alla spårportarna var renoverade och
fönster igensatta, för att få en helt kontrolle
rad belysning. För första gången hade man
introducerat videoapparater där historiska
filmer visades. Ett provisoriskt tält utan
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för sista hallen visade dagens och morgondagens järnväg. Tältet blev kvar i flera år.
Studiebesök på utländska museer hade
visat hur viktigt det var med toaletter, ka
feteria och en bra butik. Allt detta försökte
man hantera med en ny entré med toaletter,
kassa och butik, samt en restaurangvagn
som placerades utanför utställningen med
entré såväl från museet som från utsidan.
Justerad utställning 1998
En revision genomfördes 1998 utifrån en te
matisk utveckling av den kronologiska ut
ställningen från 1992. Utgångspunkten var
att sätta ord på vad de olika rummen vill
förmedla. Man kom fram till följande:
1800–1855 Vad ska vi med järnväg till?,
1856–1869 Sverige på spåret,
1870–1889 Plysch, tofsar och champagne,
1890–1919 Störst, snabbast och starkast,
1920–1939 Kraft från ovan,
1940– Nedläggning och nysatsning.

Det ledde till en hel del omflyttningar och
tillägg, men den röda tråden och designen
behölls. Samtidigt togs en guide ”Tidsma
skinen” fram, författad av Björn Kullander.

Vid ombyggnaden 1992 förändrades entré och reception. Samtidigt förbättrades serviceutbudet och barnperspektivet blev mera tydligt.
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Korv med bröd serverades besökarna under
sportlovet 1998.

Peter Iller berättar för besökare om rallarnas
liv och leverne under svåra förhållanden.

Sommaren 2001 kunde besökarna mötas av
guider från teatergruppen Pegasus.
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Dagens Järnvägsmuseum
vänder sig till ung och gammal. Lekhörnan Lilla station
engagerar de yngsta. Basutställningen intresserar de
något äldre.
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Sommaren 2012 öppnades fordonsmagasinet
på Nynäs för besökare.

Förrådet på Nynäs blir ny utställningslokal
Den stora mängd rullande materiel som inte
fick plats i utställningen förvarades från
mitten av 1990-talet i allt större utsträck
ning i de gamla verkstadslokalerna på norra
sidan av Gävle, vid Blåsut på Nynäs. När SJ
skulle bolagiseras 2001 var det mycket nära
att hela anläggningen använts till under
håll på lokaltågen. I sista stund bestämde
sig generaldirektören 
Daniel Johannes
son att låta museet vara kvar. Här fanns
mängder av föremål, men med utsortering,
lokalrenovering, avdelning av utrymme
för restaurering m.m. fanns småningom
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möjlighet att visa även dessa samlingar för
allmänheten. Försök skedde redan 2002
med Öppet magasin, men det fick ingen
större uppslutning. Visning infördes mer
reguljärt från 2012. Det sker under enklare
former, med öppet varje dag under som
marlovet, men har blivit framgångsrikt
med ca 6 000 besökare varje sommar. Den
närmare 10 000 kvadratmeter stora loka
len rymmer bland annat: SJ persontåg från
1870- och 1890-talen, privatbanetåg från
1880-talet, ångloksutveckling 1900–1920,
elloksutveckling 1940–1960, Malmbanans
lokomotiv och mycket mer.

Museiområdet kompletterades 2006 med stationshuset
från Hennan. Samtidigt anlades en järnvägspark, ritad av
landskapsarkitekten Johan Bergkvist efter gammal förebild.

Museiområdet på väg mot en stationsmiljö
Parkområdet utformades 1992 och sam
tidigt etablerades miniatyrjärnvägen med
tunnel och broar. Banvaktsstugan Hosäter
byggdes upp 1993. Ett spår elektrifierades
2002. Men det stora lyftet kom med Hen
nans station, som flyttades till museet och
byggdes upp under 2006. Den blev klar till
jubileumsfesten Tåg 150 i september 2006.
Då fanns också en klassisk järnvägspark
a nlagd i anslutning till stationshuset.
Men det finns planer som sträcker sig
längre. Ett godsmagasin är snart på plats.
Dagens besökare har svårt att tro att
stationsmiljön är anlagd i sen tid – den

känns riktigt äkta!
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Publik verksamhet i snabb utveckling
SJ:s 125-årsjubileum 1981 blev en viktig in
jektion för den ideella järnvägsmuseiverk
samheten. Det bildades ett antal föreningar
som bevarade fordon i syfte att använda dem
på egna linjer eller trafik genom SJ. Även
Järnvägsmuseum hämtade näring från
hobbyvärlden. Personal rekryterades bland
kunniga järnvägsentusiaster och Järnvägs
musei Vänner bildades som stödförening.
Namnbytet till Sveriges Järnvägsmuseum
gjordes för att skilja ut verksamheten från
de lokala, ideellt drivna verksamheterna.
Ett första steg mot satsningar på arrange
mang togs med den sedan 1985 årliga järn
vägsmuseidagen. Personalen var alltjämt
begränsad så en förutsättning för genom
förande av museidagarna var samarbete
med gästande föreningar med deras fordon
och personal. Ombyggnaden av basutställ
ningen 1992–1993 var en viktig modernise
ring men SJ ville få ut mer av den. Museet
skulle kunna användas mer för möten och
kvällsarrangemang. Insikten föddes hos
dåvarande Informationsavdelningen att det
behövdes en tydligare uppdelning mellan
traditionell vård av samlingarna och pub
lik verksamhet liksom att personalen be
hövde utökas för att det skulle lyckas. SJ
ville även få in museierfarenhet utifrån. I
samband med detta riktades också ett sär
skilt fokus mot marknadsföring och varu
märkesbygge. Gunilla Lundberg hämtades
från SJ:s marknadsavdelning med uppdrag
att få ökad uppmärksamhet kring museet.
Lundberg & Co (ej släkt), ett reklamföretag
i Gävle som var på väg upp, anlitades för att
skapa en ordentlig profil och en ny logotyp.
En stor reklamkampanj gjordes som nomi
nerades som bästa kampanj inom besöks
näringen 1995.
En hel del kraft lades på tillfälliga utställ
ningar för att få lokal media att skriva om
verksamheten. Samarbete inleddes också
med den lokala teatergruppen Pegasus, för
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att levandegöra utställningarna med skåde
spel både inomhus och på området. 1996
specialskrevs en pjäs, ”Det stora tågspek
taklet”, för museet och Pegasus av Sand
vikenförfattaren Bernt Olov Andersson och
regi av Folkteaterns chef Ulf Fembro. Succé
och fullsatta hus ledde till återkommande
mindre föreställningar, teater och revy på
tåg och till sist att en i teatergruppen an
ställdes, Peter Iller. Teater och rollspel blev
det viktigaste pedagogiska instrumentet i
dialogen med museipubliken.
Verksamhet och personal utökades och
den publika verksamheten blev en egen av
delning. Chef blev Mia Lundstedt med en
bakgrund som fritidspedagog och tågmäs
tare, en annorlunda men för sammanhanget
mycket passande kombination. Under åren
2005–2011 hade Sveriges Järnvägsmuseum
två arenor sedan Banmuseet i Ängelholm
integrerades, vilket både skapade mervär
den och stimulans. Utställningar kunde
visas i både Gävle och Ängelholm och per
sonal kunde samutnyttjas. Det syntes också
i de ökande besökstalen på båda platserna.
Efter att i slutet på 1990-talet erbjudit
många tillfälliga utställningar ändrades
strategin mot en ny årlig utställning som
i vissa fall även kunde integreras i basut
ställningen så att den också förnyades efter
hand. Till några av utställningarna pro
ducerades egna utställningskataloger för
försäljning. Museibutiken blev från mitten
av 1990-talet också ett utvecklingsområde.
En medveten satsning på enkla och ganska
billiga varor med koppling till järnvägen
och museet ökade försäljningen samtidigt
som de fungerade som reklamartiklar.
humor som grepp kunde kalsonger
Med 
och toppluvor för tågnördar bli storsäl
jare. Butiken och entréintäkterna blev allt
viktigare för den publika verksamheten. De
har inte bara varit delfinansiering av verk
samheten utan vid sidan av enkäter också
bra mått på omvärldsintresset.

På museidagen 2003
återupprepades lite
av the Rainhill trials,
den stora lokomotivtävlingen 1829, när
museets Novelty
utmanade gästande
Rocket från National
Railway Museum.

Det internationella samarbetet har alltid
varit viktigt och det intensifierades från
slutet av 1990-talet. De nordiska järnvägs
museerna har regelbundet besökt varandra
med tåg vid särskilda tillfällen men även
utställningar har lånats in och ut. ”Kejsa
rens tåg” från Finlands Järnvägsmuseum
visades 1999 och en Meccano-utställning
som var ett Gävle/Ängelholms-projekt gick

på nordisk turné 2006–2007. 2012 visades
originalkonstverk från London Transport
Museum. Repliken av loket Novelty är det
enskilda föremål som visats störst intresse
från utländska kollegor. Sedan loket deltagit
i en revanschtävling av the Rainhill trials i
brittiska BBC i början av 2003 lånades det
ut till de nationella järnvägsmu
seerna i
Storbritannien, Tyskland och Holland. I
Holland visades även kungavagnen, som
maren 2010. Det enskilda arrangemang
som haft störst internationellt deltagande
var museidagen 2003, då repliken av Geor
ge Stephensons Rocket var på besök sam
tidigt som ånglok från järnvägsmuseerna i
både Norge och Danmark.
Den ständiga ambitionen att öka besöks
siffrorna, samtidigt som de teknik- och
järnvägsintresserade blir färre och skolor
na inte längre hade råd eller möjlighet
med skolresor, blev en stor utmaning. Lös
ningen kom med en allt större breddning
av verksamhet och målgrupper. Ända se
dan marknadsföringen drog igång på all
var blev barn
familjen huvudmålgrupp.
Skolloven blev allt viktigare med arrang
emang under sportlov, påsklov och höstlov
och möjlig
heter till lek på sommarlovet.
Miniatyrjärnvägen tillkom på privat initia
tiv, men museet skaffade ett eget tåg 1995
som sedan dess blivit en av museets huvud
attraktioner. Efter att Trafikverket bildades
och museerna från dåvarande Banverket
och Vägverket samordnades blev det både
möjligt och ändamålsenligt med ytterligare
breddning med vägtrafik och motorfordon.
Satsningarna har burit frukt och besöks
talen har fortsatt att öka. I Gävle kommuns
plan för turism utsågs Sveriges Järnvägs
museum till strategiskt besöksmål, na
tionellt och internationellt, för så kallade
”active families”. 2013 blev Sveriges Järn
vägsmuseum Tour Quality-diplomerat, vil
ket innebar garanti på kvalitetsnivåer på
service och värdskap.
177

Tåg 150, största aktiviteten hittills
Järnvägens 150-årsfirande pågick år 2006
över hela landet, och museet var delaktigt i
ett flertal sammanhang. Men museets egna
firande skedde med Tåg 150 under fyra hek
tiska dagar i Gävle. Upplägget var inte olikt
125-årsjubileet, men mycket större.
Museet mobiliserade allt som var värt att
visa och fick hjälp av ett flertal järnvägs
museiföreningar från hela landet. Hela
museiområdet krävdes för den historiska
utställningen, och den moderna tågmässan
fick placeras i intilliggande Gävle Järnvägs
tekniks område. Trots spöregn en av dagar
na kom över 31 000 besökare, som togs om
hand av 550 volontärer och funktionärer.
19 ånglok, 15 ellok, 11 motorlok eller motor
vagnar, 74 personvagnar och 39 godsvagnar
svarade för 187 tågavgångar. Halva Gävles
personbangård användes som tåghem där
volontärerna kunde bo och äta. Gästrike
Militärhistoriska Förening höll vakt och
släppte inte in några obehöriga.
På lördagen invigdes den nya Hennans
station med järnvägspark med Ingvar Olds
berg som konferencier, i närvaro av ärkebis
kop Anders Wejryd och riksdagens talman
Björn von Sydow. Fyra generaldirektörer
syntes i vimlet: Stig Larsson och Jan Brand
born, Bo Bylund och Pelle Granbom. Pen
sionerade stinsen och gävlebon Reidar
Olsson intervjuades – han var stins i Hen
nan runt 1950. Han konstaterade att han
var ensam i världen om att stationen kom
mit efter när stinsen flyttat!
När kvarvarande funktionärer bjöds på
festmiddag i serveringstältet sent på sön
dagkvällen var känslan överväldigande att
ha varit med om något riktigt stort.

Under jubileumsevenemanget Tåg 150 var
det full aktivitet med liv och rörelse på hela
museiområdet.
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Ärkebiskopen visade besökarna den rätta vägen med en trygg hand.

På ett intilliggande verkstadsområde visade tågoperatörer och
industri även moderna järnvägsfordon.
Bengt Sundin var
en av de många
museivänner som
vid sidan av personalen fick hjulen att
rulla och arrangemanget att bli en
stor framgång.
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Så mycket mer än basutställning
– en översikt av aktiviteter genom åren
Under museets tidiga period syftade verk
samheten i hög grad till medverkan i rek
lam för SJ, med en lång rad utställningar
såväl i Sverige som internationellt. Men
om vi bortser från den verksamheten som
sträckte sig fram till tidigt 1930-tal är det i
stort sett från tiden efter andra världskriget
som olika aktiviteter pågått. Idag finns en
stor bredd med olika teman, teatervisning
ar och evenemang.
1927: De första lokomotivautomaterna i
stora vänthallen på Centralstationen
ställs på plats. Med en tioöring fick man
hjulmekanismen att röra sig – det blev
mycket populärt! Var kvar till 1960-talet.
1929: I oktober firades lokomotivets
100-årsjubileum med en utställning ut
med spår 1 på Centralstationen, alldeles
utanför museet. Här var ett 10-tal av de
stora loken utställda, t.ex. Fryckstad,
Trollhättan, Carlsund och F-loket nr
1203.
1948: Under sommaren var en stor del av
modellerna utställda vid Skansen – ut
ställningen ”Tåget går” – med 100 000
besökare.
1949: Med anledning av Fryckstads järn
vägs 100-årsjubileum ordnades en särskild
utställning vid Tomteboda, invigd i maj.
1951: Oscar Werners 80-årsdag firades på
museihallen på Torsgatan den 8 oktober.
Detta år skänkte Nils Nihlén en modell av
Locomotion, tillverkad av honom.
1956: Vid 100-årsjubileet upprustades det
hundraåriga loket Prins August till kör
bart skick. Det användes vid filminspel
ningar på sommaren och drog ett tågsätt
med gamla vagnar genom Stockholm på
SJ:s hundraårsdag den 1 december. Två
andra gamla tågsätt körde också genom
Stockholm denna dag – dels ett lok som
var jubileumsgåva från TGOJ, dels ett tåg
från Bergslagernas järnvägar.
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1959: I samband med Internationella mu
seiorganisationen ICOM:s världskongress
i Stockholm arrangerades ett historiskt
tåg den 30 juni.
1960: Under sommaren en stor rullande
utställning tillsammans med Marinen,
”Vi går till sjöss”. Under november ge
nomfördes en utställning vid Stockholms
södra station för att fira 100-årsjubileum
”När järnvägen kom till Stockholm”.
1961: En mindre utställning på Stockholms
centralstation för att fira dess 90-årsjubi
leum.
1962: En stor aktivitet i samband med
hundraårsjubileet av Västra stambanan.
Utställningen Tåg 62 i Göteborg hade
en stor utställningsyta på norra delen av
stationsområdet vid Göteborgs central
station. Museet medverkade med ett
stort antal modeller, gamla lokomotiv och
vagna r, men även ritningar och fotogra
fier i den stort upplagda utställningen,
som pågick 11 maj–15 juli. Utställningen
invigdes av prins Bertil, och den fick stor
uppmärksamhet i media.

Utställningen ”När
järnvägen kom till
Stockholm” arrangerades år 1960 på
Stockholms södra.

Banvaktsstugan
213 Hosäter på
museiområdet.

1964: I samband med 100-årsminnet av
Södra stambanan genomfördes ett histo
riskt tåg Falköping–Malmö från 30 maj
till 3 juni. Olika aktiviteter genomfördes
i de olika städerna.
1968: Många modeller från museet utlån
ade till utställningen ”Stambanan möter
Malmbanan” i Luleå juli–september.
1970: I anslutning till invigningen av mu
seet i Gävle ordnades utställningen ”Järn
vägarna kring Gävle”.
1972: Arrangemanget ”SJ visar gammalt
och nytt”, museidag 1 oktober. Den egna
utställningen ”Hälsingebanor” visades.
1973: Utställningen ”Atlas Copco 1873–
1973” samt Internationella transportmu
seiorganisationens första internationella
vandringsutställning ”Berömda tåg”.
1974: Firande av Uppsala–Gävle järnväg
100 år med utställning och ånglokståg
Uppsala–Gävle.
1978: Kungabesök på museet 8 september.
1981: Vid SJ:s 125-årsjubileum ordnades
en utställning och ett jubileumsarran
gemang vid museet, samt den kavalkad

med historiska tåg i Värtan 13 juni. I sam
band med 125-årsjubileet i Göteborg den
1 december medverkade ett historiskt tåg
från museet. Vid återresan fastnade tåget
i snöstorm i Storvik.
1985: Detta år infördes Museidagar en helg
på höstkanten – en aktivitet som pågått
utan uppehåll sedan dess. De har med ti
den kommit att betyda mycket för intres
set och ofta samlat många tusen besökare.
1987: I februari genomfördes premiärturen
på Gävle modelljärnvägsklubbs bana på
museet. Kungaparet transporterades med
loken Göta och OFWJ 8 i Bollnästrakten
i samband med Eriksgatan. Vid Järnvägs
museidagarna firades restaurangvagnen
100 år med ett restaurangvagnståg med
fyra vagnar med olika menyer Gävle–
Söderhamn–Kilafors–Gävle.
1988: Två specialutställningar, dels den
årliga modelltågsutställningen, dels en
utställning med järnvägskonst. Museet
medverkade också med ett museitåg Gäv
le–Nora i anslutning till Nora Bergslags
Veteranjärnvägs 10-årsjubileum, samt
med lok och vagnar till Malmbanans
100-årsjubileum.
1989: En modelljärnväg sattes upp på Gäv
le C som reklam för museet. Den 10 juni
hölls ”Rallarting”, där några av de sista
rallarna träffades, åkte ångtåg och sjöng
rallarvisor.
1990: Detta år var Järnvägsmuseidagen
en dag, inte två. I gengäld hölls samtidigt
Tågets Dag på Gävle C, en lyckad kombi
nation.
1992: Utöver den nya utställningen i lok
stallet utformades parken norr därom
och miniatyrjärnvägen byggdes om helt,
med både tunnel och broar (som bygg
des med kasserade kontaktledningsstol
par!). Dessutom byggdes banvaktsstugan
Hosäter upp. Under sommaren drevs
samarbete med Furuviksparken, med
ånglokstrafik under sommarveckosluten.
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1993: Samarbete med Furuvik även denna
sommar – men ledde inte till någon ök
ning av besöken till museet. Barnhörnan
på museet färdigställdes. Den 22 juni in
vigdes Hosäterstugan. Museet hade ett
gammalt lok uppställt i Rålambshovspar
ken i Stockholm under Vattenfestiva
len. Dessutom medverkade museet vid
nyinvigningen av Göteborgs centralsta
tion med ett gammalt tågsätt och en GDuniform till Stig Larsson. Transporten dit
skedde på egna hjul!
1994: Även detta år deltog museet med
äldre fordon i Vattenfestivalen under

Tågets Dag. Under året firades ”Restau
rangvagnen 100 år” med kulmen på mu
seidagen. Ett specialtåg sattes samman
med nästan bara restaurangvagnar som
gick turen Gävle–Söderhamn–Kilafors–
Gävle. Samtliga platser såldes slut.
1995: Fem egenproducerade utställningar
genomfördes: ”Mårten Landgrens bilder”,
”Svenska hus vid järnvägen”, ”Sveriges
Järnvägsmuseum 80 år”, ”Den målande
stinsen” (Karl Tirén) och ”Järnvägens
kvinnor”. I anslutning till den 
senare
hölls också en föreläsningsserie med
några av järnvägens kvinnor. Detta år var
också första säsongen för järnvägsteater
med amatörteatergruppen Pegasus.
1996: Sju egenproducerade utställningar:
”Blanka knappar och gyllene tränsar”,
”Järnvägar på Irland”, ”Mmm…modeller”,
”Från pojkstreck till skön konst” (Anders
Österlin), ”7 banor – 7 stationer” (Gävle),
”Så fungerar ångloket” och ”Järnvägs
skyltar”. Det ”Stora Tågspektaklet” en
teaterföreställning i samarbete med Folk
teatern. Denna sommar spelades filmen
”Förvandlingen” in i huvudsak på mu
seet. För första gången nådde man över
40 000 besökare.
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1997: Tre egna utställningar: ”Mmm…
modeller” (ny version), ”Spår av tåg” (om
växter och djur vid järnvägen), ”Spis till
kropp och själ” (restaurangvagnen vid SJ
100 år i en restaurangvagn). Dessutom en
inlånad utställning, ”Transsibiriska järn
vägen”. Under sportlovet slogs besöks
rekord med över 5 000 besökare, mest
skolbarn. Ett utflyktspaket etablerades
med namnet ”Tidevarvet” med SJ-tåg
från Stockholm till Gävle och bussanslut
ning till museet.
1998: Ny utställning ”Så reste farfar” (in
redd väntsal) integrerades i basutställ
ningen. Guideboken Tidsmaskinen gavs
ut. Det var premiär för Årgångståget mel
lan Stockholm och Gävle i samarbete med
SKÅJ (Stockholms Kultursällskap för
Ånga och Järnväg).
1999: Lekrummet ”Lilla station” öppna
des. Detta år visades tre inlånade utställ
ningar: ”Teknik som talar alla språk”
(Tekniska museet), ”Mårten Sjöbecks
fotografier” (Riksantikvarieämbetet) och
”Kejsarens tåg” (från Finlands Järnvägs
museum). Kulturhusens Dag hade detta
år temat järnvägsmiljöer och SJ:s nya
generaldirektör, Daniel Johannesson,

medverkar tillsammans med Riksantik
varien iklädda paraduniformer på muse
et. Ingrid Nilsson och Carl-Jan Granqvist
gav ut praktboken ”Fest på spår” inspire
rad av museets samling av järnvägsmeny
er. Årgångståget gick denna säsong även
från Västerås.
2000: Två egna utställningar, ”Affischer
uppåt väggarna” och ”Kontaktdon”
(konstnären Lars Krook) samt ett inlån
”Utsikt från ett tågfönster” (Konstfräm
jandet). Årgångståget i helt egen regi,
detta år även från Sundsvall.

2001: Tillfällig utställning ”Tåg i tiondel”
(blev sedan en del av basutställningen).
Utställningskatalogen nominerades till
”Svenska Publishingpriset”. Två tillfäl
liga konstutställningar, ”Observation”
(Mats Åkerman) och ”Resor” (Siw Lars
son, Ingela Wallgren, Kristina Fors
berg och Max Magnus Norman) och en
modelljärnvägsutställning under påsk
veckan. Premiär för ”Teatertåget” med
föreställningen ”Lik i lasten” av och med
Pegasus. Spelades i en särskilt ordnad
scenvagn under gång Gävle–Storvik tur
och retur. Premiär för spökteater under
höstlovet, även den med Pegasus. Faki
ren Martin Lundström drog en godsvagn
med krokar genom ryggen på Nynäs,
vilket föranledde den första artikeln om
museet i Aftonbladet. Är det sådant man
måste satsa på för att uppmärksammas av
pressen?
2002: X 2000-simulatorn invigdes (andra
artikeln i Aftonbladet). En tillfällig ut
ställning, ”Yrke biljettförsäljare – 100
ansikten och tio röster”. Under somma
ren gjordes TV-inspelning för BBC och
”Timewatch” med repliken av ångloket
Novelty i Wales. Chansen till revansch
från Rainhill 1829 mot Rocket lyckades
inte. Hemma i Sverige hämtade ångloket F
1200 Årgångståget i Tierp fyra lördagar i
september. På museidagen var temat elek
triska fordon. ”Spöklov” under höstlovet
kryddades med äkta skräck på nedsläckt
Nynäs med cirkuslinjen och museiper
sonal som spöken. (Bättre än Liseberg
sa någon men två par nedkissade byxor
ledde till beslut att inte upprepa aktivite
ten.) Konsert med tyske boogie-woogie
pianisten Axel Zwingenberger blev ingen
publiksuccé. Två festkvällar hölls med
Iggesundsgängets revy. Årets besökssiffra passerade 40 000 för andra gången.

2003: En tillfällig konstutställning, ”Spår i
Europa”. Teater ”… men den stora örnens
vingar” om Wilhelmina Skogh av Bollnäs
teaterverkstad. Teatertåg ”Cabaret Caba
rail”. Museidagen hade temat 1800-tal
sånglok med repliken av Rocket från
järnvägsmuseet i York, Caroline från
Norsk Jernbanemuseum, ”Gamle Ole”
från Danmark och Karlskoga från Nora
Bergslags Veteranjärnväg, samt i övrigt
repliken av Novelty och tre av museets
ånglok tillverkade mellan 1866 och 1876.
Basutställningen berikades med Press
byråkiosken från Göteborgs central. Den
ingick i ombyggnaden där 1923, men togs
bort vid ombyggnaden år 2000. Den var
en deposition från Pressbyråns museum
som inte hade plats i sitt magasin.
2004: Premiär för enmansföreställningen ”Enkelspår”, en teaterguidning ge
nom museet. Två egenproducerade ut
ställningar ”Punsch och tusch” och en
modellutställning. Tema för museidag
en var ”Ångloket 200 år – 100 år med
svenskbyggda lok”, med fyra generatio
ner ångtåg i trafik – 1854 (Förstlingen),
1904, 1929 och 1954.
2005: Start med ”loklekis” och fri entré
på onsdagar. Besökarna under sportlovet
fick provköra ellok. Banverket informe
rade samtidigt om risker med el och järn
väg. Pegasus hade föreställningen ”Käre
John” om John Ericsson. Samtidigt visa
des en utställning om tio år med Pegasus.
Tre ytterligare, tillfälliga utställning
ar: Jan Myrdals ”Meccano”, ”Sveriges
Järnvägsmuseum 90 år” (producerad av
Järnvägsmusei Vänner) samt ”Loket”
arbetsprov från metallarbetarutbildning
i Sandviken. Museidagen hade motor
tema med motorlok, bilar, motorcyklar,
militärfordon och arbetsmaskiner med
god uppslutning.
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2006: Präglades av järnvägens 150-års
jubileum. Hennans station återuppfördes
på museet, och en järnvägspark anlades.
En utställning om järnvägens trädgårds
arv producerades i egen utställningsvagn
för både Ängelholm och Gävle, ”Trädgår
den tur och retur”. Fyra fotoutställningar
lånades in, ”Smalspår i fokus”, ”Järnväg
are – en berättelse om människor som
älskar tåg”, ”Si Vaggia” (från Italien) och
”Lennart Nilssons järnvägsbilder”. Fyra
jubileumståg kördes för Banverket, bland
annat med kungen och kungavagnen till
Nora till jubileumsfesten 5 juni.
150-årsfirandet på museet skedde med
Tåg 150 under fyra dagar som beskrivs
mer ingående ovan. Under Tåg 150 med
verkade 550 funktionärer och kom 31 200
besökare. Ångloken Prins August, Göta,
F 1200 och elloket D 101 togs bort från
basutställningen och användes för trafik
under jubileet.
Två böcker gavs ut: ”Järnvägen 150 år i
bild” (i samarbete med Svenska Järnvägs
klubben) och ”Järnvägens historier” (av
Björn Kullander) samt på Trafik-nostal
giska förlaget, ”Lennart Nilssons okända
järnvägsvärld”. ”Järnvägen 150 år i bild”
nominerades till Svenska Publishingpri
set. Totalt under året noterades 66 501
besökare, rekord alla kategorier.
2007: Invigning av faktarummet ”Cen
tralen” som ersatte gamla väntsalsmil
jön i basutställningen. En egen tillfällig
utställning, ”Ta plats – udda stolar be
rättar”. En föreläsningsserie ”Hållplats
Rälsgatan 1” fick läggas ned på grund av
bristande publikintresse. ”Körtåget” från
Stockholm med Caroline af Ugglas och
”En kör för alla”. Sportlovståg ersattes
av teater och lekar vid banvaktarstugan.
Museidagarna kallades ”Tåg 07”, som en
mindre variant av Tåg 150. ”Ångtåget” till
Furuvik, ”Elektriska tåget” till Kolfor
sen och ”Rälsbussen” mellan museet och
184

Gävle C plus ytterligare tre ånglok i gång,
lockade över 5 000 besökare trots kraf
tigt regn på lördagen. ”Modelltåg 07” i
regi av Järnvägsmusei Vänner. ”Spökpen
del” med rälsbuss under höstlovet. Ut
ställning i Hennans stationsväntsal med
1950-talsinredning i stins- och postexpe
ditionen (komplett från Dals Långed).
2008: Egenproducerad utställning: ”Smak
satta väggar” med väggmålningar från
järnvägsrestaurangen på Stockholm C.
Inlånad tillfällig utställning: ”Klimat
greppet” från Teknikens hus i Luleå. Pro
gramverksamhet med klimattema; skollov,
lärarkvällar och samarbete med gymnasie
skolans teknikprogram. Barnkulturvecka
med tema trafiksäkerhet. ”Byggtåget”,
en godsvagn som besökare fick bygga om
under hela sommarsäsongen. ”Mat och

musik” var tema för museidagen. På muse
et fanns restaurangvagnar med servering
från alla nordiska länder. Biblioteket öppet
för besökare varje onsdag.

Trädgården tur och
retur beskrev järnvägens trädgårdsväsende. Den producerades i en utställningsvagn för
att visas i både Ängelholm och Gävle.

LEGO-utställningen,
med eget Årgångståg, lockar många
besökare till basutställningen.

2009: Egenproducerad tillfällig utställ
ning ”På tåget – kända och okända berät
tar” om tågminnen. Intervjuer med bl.a.
Marika Lagercrantz, Rickard Olsson och
ärkebiskopen Anders Wejryd. Ångtåg för
kungen och drottningen från Furuvik
till museet i samband med besök i Gävle.
Familjedagen i maj lockade 1 500 besöka
re. ”Tågspanardag” på museidagen, med
fem ånglok i gång. Seminarium ”Järn
vägens kvinnor” med bl.a. forskaren He
lena Wojtczak från Storbritannien och
Banverkets generaldirektör Minoo Ak
htarzand. IATM-konferens på tema ”res
taurering” i museets verkstad.
2010: Ökad satsning på skådespeleri som
pedagogiskt instrument, bl.a. en egen
producerad föreställning under höstlovet
”jakten på den försvunna jettyn” med
elever från Vasaskolans teaterlinje. Två
egna utställningar: ”Restid” i samverkan
med Borgarskolans medieprogram och
”Oj det snöar” med stöd av Trafikverket
verksamhetsområde Samhälle. Inlånad
utställning; ”Övergivna platser” av Jan
Jörnmark. Museidagens tema var ”Gäv
les gömda spår” med rälsbussturer till
hamnen, gasklockeområdet och Korsnäs

pappers- och kartongbruk. ”Bröllopståg”
Gävle–Ockelbo (i samarbete med Tra
fikverket) i samband med kronprinses
sans bröllop.
2011: Tillfälliga utställningar: ”Att resa”
(av medieprogrammet på Borgarskolan)
och ”Bygga broar”, inlånad av Teknikens
hus i Luleå. Bluesrockkonserter, ”Blues
Train”, i museets första hall i januari och
juni med Sven Zetterberg och Linda Gail
Lewis (syster till Jerry Lee). Utgivning av
en singel-cd med gruppen The Refresh
ments, ”Rocket & Novelty”. ”Motordag”
var temat på museidagen.
2012: Delar av fordonsmagasinet på Ny
näs öppnas för besökare under sommar
säsongen, med daglig rälsbusspendel
mellan museet och Nynäs via Gävle C.
Motorsöndagar under sommaren blev en
annan uppskattad nyhet. Entrépriset höjs
under sommaren från 50 till 80 kronor
utan någon minskning av besöksantalet –
årets siffra 55 888.
2013: En vägtrafikutställning invigdes på
Sveriges Järnvägsmuseum med Sveri
ges första bilar, inlånade från Tekniska
museet. Utställningen av ett trafikland
skap i LEGO öppnades senare under året
och lockade många unga besökare. Till
fällig utställning med en så kallad ”wind
wagon”, en kopia av ett amerikanskt
segeldrivet vägfordon från mitten av
1800-talet. Priset för sommarprogram
met höjdes till 100 kr. Under två musei
dagar var temat ”Udda fordon”, lockade
sammanlagt ca 3 500 besökare. Familje
dag, Nostalgidag och motorsöndag med
italienskt tema drog i princip lika mycket
folk till betydligt mindre arbetsinsats.
För Riksförbundet Sveriges Museer kör
des Årgångståget under deras årsmöte.
2014: Steampunk-festival. Besöksrekord,
undantaget år 2006. Boken ”De första
stambanorna – Nils Ericsons storverk”
gavs ut. IATM-konferens med 50 delta
gare från olika länder.
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Banmuseet  Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm  Järnvägens Museum

När SJ och Banverket 1988 blev olika
organisationer räknade man med att
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle
skulle vara bådas museum. De första
åren gav också Banverket ett årligt bi
drag till driften. Men inom Banverket
kände man behov av ett eget museum.
Banverkets generaldirektör Jan Brand
born drev frågan själv, och ganska snart
bestämdes att museet skulle ligga i
Ängelholm, i anslutning till Banskolan.
Planerna tog fastare form 1993, men
beslutet togs 1995, Lars Olov Karls
son anställdes som museichef 1996 och
museet kunde invigas sommaren 1998.
Museet har en yta på nära 3 000 m 2
med hörsal, arkiv, bibliotek och kon
torslokaler i ett före detta lokstall. Över
den forna vändskivan byggdes en stor
hall, som domineras av ett bildspel och
en stor modelljärnväg i skala 1:32 om
den historiska utvecklingen. Utställ
ningen fokuserar på infrastrukturen –
hur byggdes järnvägen? I Locomotion
får besökarna högst handgripligen upp
leva skillnaden i resekomfort mellan
1800-talet och dagens järnväg.
Järnvägsmuseet i Gävle överfördes
till Banverket 1 juli 2003. Den första
tiden var de bägge museerna fristående
från varandra, men från 2005 slogs de
tillsammans med Robert Sjöö som chef.
Förhållandet varade till 2012 då Ängel
holms kommun tog över verksamheten.
Samlingarna kvarstod i Trafikverkets
museer, och Trafikverket gav en avtrap
pande medfinansiering under fem år.

186

Järnvägsmuseet i Ängelholm får inget
stort utrymme i denna minnesskrift över
Sveriges Järnvägsmuseum. Det innebär
inte att det inte skulle vara värt större
plats. Museets yta och besöksantalet har
samma storleksordning som museet i
Gävle. Mängder av verksamheter bedrivs
och olika initiativ tas. Det är helt enkelt
så att Järnvägens Museum i Ängelholm
kräver sin egen minnesbok!
Flera av de tillfälliga utställningarna
var producerade i Gävle. Bland de aktiviteter som inträffade i Ängelholm under
de sju gemensamma åren kan nämnas:
2005: Utställningen ”Punsch & Tusch”
spöktema på höstlovet, Luciatåg med
ångloket Limhamn och körsång.
2006: Loklekis på onsdagar. Sport
lovsöppet med LEGO-frossa och
tågdataspel. Sedan genomfördes ut
ställningen Järnvägare och en treda
gars 150-årsjubileumsfest 29 april till
1 maj, då för övrigt Järnvägsmusei
Vänner höll sitt första årsmöte utanför
Gävle. En jubileumsutställning ”150 år
i modeller” kompletterades med turer
med Före
ningen Veteranjärnvägens
ånglok Limhamn. I en särskild ut
ställningsvagn producerades utställ
ningen ”Trädgården Tur och Retur”
om järnvägens parker och plantering
ar. Den turnerade efter Ängelholm till
andra platser under både 2006 och
2007. S
 äsongen slutade med ”Frimär
kets Dag”, med en utställning med
järnvägsmotiv på frimärken och vy
kort, och traditionsenligt Luciatåg.

E 902 med ”Luciatåg”.

Samma lok vid entrén
till järnvägsmuseet i
Ängelholm.
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Lokomotivtävlingen vid Rainhill 1829 åskådliggjord
i modellform.

På museet i Ängelholm används
i betydande grad modeller för
att visa utvecklingen. Den stora
modelljärnvägen erbjuder en
resa i tid och rum.
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2007: Ängelholmsmuseet lyckades med
konststycket att slå besöksrekordet
från jubileumsåret, om än med liten
marginal. 28 679 blev den nya rekord
siffran. I mars nyinvigdes det upp
fräschade Lekstallet av ingen mindre
än Gubben Pettson. Man satsade på
skollovslediga ungdomar under sport
lov och påsklov, bland annat med
LEGO-frossa. Fotoutställningen ”Len
nart Nilssons okända järnvägsvärld”
visades hela säsongen. Lars Vilks in
vigde utställningen ”Skånska stations
hus – nyckelhål mot världen”. Under
sommaren erbjöds dressincykling på
museiområdet, och den 30 septem
ber hölls en tågfilmfestival. Spökjakt,
Trash train, Gränslösa dagar i samar
bete mellan Nordvästskåne och Nord
själland och Luciatåg avslutade året.
Till Luciatåget anlände E-loket från
Herrljunga som skulle renoveras till
driftlok i Ängelholm.
2008: Från och med detta år hade
museet öppet hela året, inte bara
sommarsäsongen.
Utställningen
”Tag plats!” med järnvägsstolar lå
nades in från Gävle. Media visade
stort intresse för renoveringsarbetet
med E-loket. Under påsklovet gav
Gubben Pettson och katten Findus
föreställningar i Lekstallet. Året
innehöll också 10-årsjubileum den
3–4 maj, med mängder av aktivite
ter. Bland annat invigdes miniatyr
järnvägen i engelska parken utanför
museet. Under sommaren byggde
danska modelljärnvägsbyggare värl
dens längsta modellbana. Efter tra
ditionella höstaktiviteter kunde året
summeras med nytt publikrekord
med 43 652 besökare.

2009: Allt fler danskar hittar till mu
seet i Ängelholm, och året blev ge
nombrott för miniatyrjärnvägen. En
cirkushelg 1–2 augusti med Cirkus
Rabalder som ordnade cirkusskola

drog många besökare. Höstlovets
spökjakt drog smått fantastiska 3 500
besökare. Museidagen i maj hade temat
”Lätta järnvägsfordon”, alltså dressi
ner, men innehöll också ångtågsturer
tur och retur Åstorp. Sommarutställ
ningen var ”Övergivna platser” av Jan
Jörnmark, och dressincykling bedrevs
hels juli månad. Vid det traditionella
Luciatåget kördes ångtåg till Åstorp –
det drog nästan tusen personer.
2010: Besöksrekord för femte året i rad,
detta år över 45 000 personer. Vid
dieseldagarna 14–15 maj medverkade
ett 20-tal lokomotiv, tågåkande runt
Ängelholm och nästan 7 000 besö
kare – trots regn. Sommarutställning
var ”Kvinnors uppfinningar”, inlånad
från Tekniska museet. Miniatyrjärn
vägen besöktes av ett antal ångtåg,
och Pettson och Findus har blivit ett
återkommande inslag i Ängelholm. I
övrigt genomfördes alla de traditio
nella aktiviteterna under året.
2011: Nytt besöksrekord igen, nästan
47 000! Detta trots turbulens kring
ägarfrågan. Alla de traditionella ak
tiviteterna genomfördes. Temat för
museidagen i maj var hästkrafter, då
fordon och maskiner blandades på
museiområdet. Sommarutställningen
var kring landets äldsta modellfirma,
Eskader. Vid årsskiftet gick museet in
under Ängelholms kommun, och läm
nade därmed Sveriges Järnvägsmuse
um. Anställda var nio personer, varav
två halvtider, nästan dubbelt mot 2005.
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Trafikverksamhet
Ända från början har historiska tåg spe
lat en viktig roll för museet. Önskemål om
medverkan vid jubileer och olika arrange
mang har varit legio. I den mån det fun
nits fordon i skick för körning har museet
försökt ställa upp. Men under lång tid var
det Trafik- och Maskinavdelningarna vid
SJ som såg till att trafiken fungerade, inte
museet.
Efter renoveringen av flera av loken i
Tomteboda på 1940-talet kunde man börja
diskutera historiska tåg med främst Prins
August. Inför jubileet 1956 – det som kom av
sig – och senare firandet av Västra och Södra
stambanornas 100-årsjubileer 1962 och 1964
satsades hårt på dessa historiska tåg.
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Årgångståget – varumärket för Järnvägsmuseets
tågresor med historisk profil.
I augusti 1987, under kungaparets Eriks
gata, fick Deras Kungliga Högheter åka
veterantåg mellan Freluga (mellan Bollnäs
och Alfta) och Bollnäs. Då var inte Prins
August riktigt kry, och därför fick Göta
och OFWJ 8 dra tåget, som bestod av Oscar
II audiensvagn och Sveriges första boggivagn som bromsvagn. Året efter, 1988,
skulle Prins August och Cc 404 köra
Gävle–Nora–Gävle vid Nora Bergslags Veteranjärnvägs 10-årsjubileum. Prins August
hade då reparerats, men det föll sig inte
bättre än att ett tenderlager gick varmt
redan mellan Storvik och Sandviken. Cc
404 fick dra tåget vidare, vilket skedde utan
vidare problem.

nästan 1 000 passagerare under augusti. År
1999 utvidgades trafiken så att man även
kunde åka Sandviken–Gävle tur-retur.
Året efter, 2000, drev man Årgångståget
i egen regi, med egen och inlånad perso
nal. Under året började man bygga upp en
organisation, med målsättningen att kunna
bedriva egen trafik från och med 2001. År
gångståget är komponerat som ett svenskt
snälltåg på våra stambanor kring 1955. Det
är tillräckligt sentida för regelbunden och
stabil trafik på moderna spår, men tillräck
ligt gammaldags för en genuin historisk
upplevelse. Såväl fordon, sammansätt
ning, mat, uniformer och approach andas
1950-tal. Årgångståget har sedan 1998 varit
Sveriges Järnvägsmuseums varumärke för
en historisk tågresa med kvalitet.
Ångtåg för kungaparet i augusti 1987.

Rälsbusskörning mellan Gävle C och
museet kom igång redan under Carl-Axel
Alrenius tid, och har varit betydelsefull
allt sedan dess, ibland kompletterad med
ångtåg vid högtidliga tillfällen.
Visst har trafikkompetens funnits på
museet, men använts i första hand vid
renovering. Utbildningar har genomförts

för att säkra tillgången på lokförare med
ånglokserfarenhet. Men museet har inte
själva genomfört trafik. Många gånger har
olika museiföreningar ställt upp.
När banden till SJ tänjdes och småning
om kapades stod det klart att museet måste
göra något för att kunna genomföra fjärr
tågsarrangemang. Under ett par år, 1998–
1999, kördes Årgångståg från Stockholm
till Gävle i samarbete med Stockholms Kul
tursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ).
Det första året blev en stor framgång med

Museets tågtrafik med eget ansvar
Efter omfattande administrativt arbete
fick museet i början av maj 2001 Järnvägs
inspektionens godkännande som trafik
utövare och spårinnehavare. Nu hade
museet eget ansvar för all tågtrafik, per
sonal, säkerhet och underhåll. Trafikför
säkring hade man fortfarande kvar hos SJ
genom hängavtal. Med de olika delkompe
tenser som redan fanns hos museianställ
da kunde en del hanteras. Sedan fick man
hyra in lokförare för att täcka in resten. Ett
a ntal resor genomfördes redan 2001, ofta
på beställning från företagskvällar, kon
ferenser med utflyktståg, specialvisningar
för tågentusiaster och annat. Årgångståget
begränsades till fyra dagsturer från Stock
holm. Dessutom sjösattes ett nytt tågpro
jekt i form av Teatertåget. Medan hälften
av resenärerna serverades en föreställning
av teaterföreningen Pegasus i en särskilt
inredd vagn, njöt andra hälften av bordets
håvor i restaurangvagnen. Sedan bytte man
plats i Storvik, där tåget vände.
De närmaste åren var omfattningen på
trafiken i stort sett densamma.
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Museet bytte 2004 huvudman från Af
färsverket Statens järnvägar till Banverket,
och som en konsekvens ansåg Järnvägs
styrelsen att museets trafiktillstånd skul
le återkallas med omedelbar verkan. Det
ledde till en juridisk holmgång, eftersom
Banverket hävdade att verket inte behövde
trafiktillstånd. Frågan om nytt trafiktill
stånd blev en av de viktigaste för museet.
Jubileumsåret 2006, dominerade svens
ka järnvägens 150-årsfirande mycket av
verksamheten. Det ställde också stora
krav på trafiksidan. Dessutom skulle tra
fiktillstånds- och trafiksäkerhetsfrågorna
hanteras. Det skedde med inlån av perso
nal. Det nya tillståndet anlände strax före
firandet av Tåg 150 i Gävle. Man hade vågat
erbjuda tre olika Årgångståg till branschen
för jubileumstrafik. Efterfrågan blev inte
så stor, vilket kanske var turligt. Ett antal
körningar gjordes för olika enheter inom
Banverket. Störst var Nora-resan 5 juni
med kungavagn och kung. Stämningsfylld
var också Malmö–Lund-resan 1–2 decem
ber, då man firade 150 år sedan öppningen
av den sträckan.
Trafikorganisationen vilade nu på tre
ben: trafikchef, ansvarig for fordonsunder
hållet och ansvarig för trafiksäkerheten.
Trafikarbetet kunde under 2007 återgå
till det normala, men den administrativa
sidan var förändrad för gott: det måste
finnas en tydlig säkerhetsstyrning, avtal
för trafikering av spårnät, röjning, olycks
utredningar och mycket mera. Föreskrifter
och rutiner måste fungera, och arbetet fick
aldrig bli slentrian.
År 2008 var det flera stora körningar – i
Ängelholm där museet firade 10 år, på In
landsbanan med Järnvägsmusei Vänners
resa (IB08) och inte minst i Danmark, där
F 1200 var nere på återbesök för körningar
ihop med ”lillasyster” på Danmarks Jern
banemuseum. Dessutom firade Årgångstå
get 10 år. Elva säsonger med Årgångståget
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visade sig i slitage på lok och vagnar. Mu
seet hade behov av flera trafikvagnar så att
nödvändigt underhåll kunde genomföras.
Inför Trafikverkets tillkomst fylldes år
2009 med översyn av trafiksäkerhetsföre
skrifter och avtal för nytt trafiktillstånd.
Arbetet startades under hösten av en kon
sult, inhyrd från Banverket Produktion. År
gångståget ransonerades detta år till de stora
arrangemangen: familjedagen, museidagen
och Modelltåg 09. En spektakulär körning
skedde i samband med kungaparets besök
i Gävle 19 mars. De hämtades vid Furuvik
med ångtåg och kungavagn. En annan vik
tig körning var på uppdrag av ERA, Euro
pean Rail Agency. Senare hölls Banverkets
internationella säkerhetskonferens i Båstad,
där det bjöds på ångtåg tur/retur Båstad–
Malmö.

En rälsbusspendel från magasinen vid Nynäs
på ingång till Hennans station vid Sveriges
Järnvägsmuseum.

T41 204 på väg över Hallandsås under Dieseldagarna 2010.

Efterfrågan på tågkörningar i Skåne var
erfarenhetsmässigt mycket stor. Vid varje
tillfälle ställs väldiga krav på organisatio
nen i Gävle. På sikt var det nödvändigt med
mer permanent placering av dragkraft i
Ängelholm, vilket också skedde 2008.
När väl Trafikverket börjat sin verk
samhet i april 2010 hade museet fått sitt
nya trafiktillstånd av Transportstyrelsen.
Dieseldagarna 14–15 maj i Ängelholm blev
det största trafikarrangemanget sedan
Tåg 150. Sexton diesellokomotiv och ett
50-tal turer på spåren runt Ängelholm gav
nästan 7 000 besökare på två dagar. Andra
körningar var bl.a. med ”Bröllopståg” Gävle–
Ockelbo i samband med kronprinsessans
bröllop samt Stockholm–Göteborg för myn
digheten Statens haverikommission. Trots
lokskada kunde resan genomföras utan att
resenärerna märkte något. I stället öste
man beröm över museipersonalen!
Det var stora neddragningar i budget
2011 och museet i Ängelholm skulle föras
över till kommunen 2012. Detta föranledde

en omorganisation 2011 med en helt ny tra
fikavdelning med Henrik Reuterdahl som
chef. För trafikverksamheten behölls verk
staden i Ängelholm för underhållsarbetet
med egna resurser och en grupp frivilliga
från Järnvägsmusei Vänner. Av trafikupp
drag var hedersuppdraget att dra kunga
vagnen med kronprinsessan och prins
Daniel från Gävle till Ockelbo den 19 maj.
Annars var trafikuppdragen förhållandevis
få under 2011.
Trafikåret 2012 blev det mest omfattande
någonsin. Höjdpunkten var i månadsskiftet
augusti–september med uppdrag som kräv
de två tåg samtidigt för LKAB, Trafikverket
och inte minst Järnvägsmusei Vänner runt
Kiruna och Haparanda. Flera körningar
skedde i Skåne. Sammanlagt kördes tåg i 141
dagar och över 28 000 tågkilometer.
Under 2013 försökte man utnyttja År
gångståget mer än de senaste åren. Vid
Modelltåg 13 råkade tåget ut för en incident,
då man fick en mindre sammanstötning vid
museet. Det bedömdes som ringa ur trafik
säkerhetssynpunkt, men många passagera
re hade rest sig inför avstigningen, och föll
omkull med blåmärken och mindre blessy
rer som följd. Kort före händelsen hade
Transportstyrelsen genomfört revision av
verksamheten. Den befanns vara i god ord
ning, men de krävde ganska omfattande
förändringar av styrande dokument. Tra
fikverkets internrevision pekade även på
brister i den formella styrningen från Tra
fikverket till museet, vilket snabbt kunde
rättas till. Under året kördes flera beställ
ningsturer, medan Årgångståget användes
ganska sparsamt. Tillsammans med musei
kollegorna i Gävle, Länsmuseet Gävleborg
och Sveriges Fängelsemuseum, gjordes en
resa till Jamtli i Östersund, som utsetts till
Årets museum.
F 1200 fyllde 100 år 2014, och det firades
med över 120 mil körningar. Mer om detta
nedan.
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Tågparaden genom Stockholm 1956,
SJ 100 år
Inför 100-årsjubileet hade man högtflygan
de planer på historiska tåg. Det diskuterades
bland annat att köra kryssningståg med be
talande passagerare, något som blivit succé
i Schweiz, England och Frankrike. Man
tänkte sig tre tåg från 1850-, 1870- och 1890talen med loken Prins August, Breda och
Cc nr 404. Men kostnaderna och säkerhets
riskerna avskräckte – planerna reducerades
till ett historiskt tåg Stockholm–Göteborg.
Järnvägsstyrelsen anmodade i december
1955 verkstaden i Tomteboda att rusta 10
vagnar och Drottning Sophias boggivagn
inför jubileet. Prins August var redan un
der upprustning för att kunna köras, första
gången på över 50 år.
Det historiska tåget skulle bestå av Prins
August och åtta personvagnar samt dess
utom Oskar II:s audiensvagn och Drottning
Sophias salongsvagn. Ett hjälptåg plane

rades att stå utryckningsklart vid behov.
Personal till tåget utsågs, och det beställdes
historiska uniformer.
Men så kom beslutet i början av april 1956
att på grund av flera allvarliga järnvägs
olyckor ställa in de flesta jubileumsaktivite
terna, precis när Prins August provkördes
vid huvudverkstaden i Örebro. Det som blev
kvar av de stolta planerna var en filmning
under två dagar på sommaren av ett tåg med
Prins August och fem vagnar, samt en tåg
parad i Stockholm den 1 december.
Från Stockholms södra till Tomteboda
körde dels ett tåg med Prins August och
fem vagnar, dels ett tåg med Bergslags
banans lok K nr 27 och en specialvagn med
uppställda smalspårsloken Gotland och
Rimbo. Från Älvsjö till Tomteboda kördes
ett tåg med loket OFWJ nr 8 och fem vagn
ar. Det senare kom från TGOJ, som gjort
iordning loket till jubileet och överlämnade
det som gåva till museet.

Prins August med ett av de tre
historiska tågen vid tågparaden
genom Stockholm.
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Provkörning av lok och vagnar inför 1964 års historiska tåg.

Historiska tåg 1962 och 1964
I samband med den internationella mu
seiorganisationens världskongress i Stock
holm 1959 kördes ett historiskt tåg med
Prins August och tre Lauensteinvagnar
mellan Stockholm och Sundbyberg, till de
internationella gästernas stora förtjusning.
De nedlagda planerna 1956 ledde till stark
efterfrågan på historiska tåg i samband med
100-årsjubileerna av Västra och Södra stam
banornas invigning 1962 respektive 1964.
Till Göteborgsutställningen Tåg 62 ge
nomfördes ett historiskt tåg den 7–11 maj.
Personal och ”resande” utgjordes av SJpersonal i tidstrogna kläder. I tåget medför
des en postkupé där brev kunde avlämnas
vid alla uppehållsstationer, och som fick en
speciell jubileumsstämpel.

Grundhastigheten för tåget var 30 km/h,
och den största tillåtna 40 km/h. Reserv
ånglok fanns på flera platser längs vägen,
för det fall skada skulle uppstå på Prins
August. De fem vagnarna var byggda
mellan 1854 och 1876. Hela tåget prov
kördes mellan Tomteboda och Uppsala
den 12 april. Den 6 maj ställdes tåget upp
på Stockholms central till beskådan, med
avresa morgonen den 7 maj. Resan tog
fem dagar, med övernattning i Gnesta,
Hallsberg, Skövde och Alingsås. Den sista
övernattningen med anledning av att tåget
skulle anpassas till invigningen av utställ
ningen i Göteborg på förmiddagen den 11
maj. Tåget stannade på sammanlagt ett
20-tal platser längs vägen.
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På många platser var det olika arrange
mang. I Hallsberg firades samhällets
100-årsdag med statyavtäckning, minnes
högtid och på kvällen middag. Det var all
män flaggning på stationerna när tåget kom,
på flera ställen fanns utställningar om
ortens järnvägshistoria, och på vissa platser
mötte musikkårer upp och konserterade. I
Falköping var det historisk reselunch på
anrika Rantens hotell.
När det 1964 var dags för Södra stamban
ans jubileum, låg det nära till hands att upp
repa succén från Göteborgs-utställningen.
Upplägget var detsamma, men förberedel
serna så mycket enklare med erfarenheter
na från 1962 i bagaget. Besättningen bestod
av sex tågpersonal, elva postpersonal och
15 ”resenärer”, alla klädda i tidstrogna
kläder. Bland de senare kunde noteras bli
vande museichefen Carl-Axel Alrenius och
SJ-nytts fotograf Seved Walther. Tågsättet
var det samma som användes till Göteborg.
Det fanns påeldade ånglok i Falköping,
Nässjö, Alvesta, Hässleholm och Malmö

som reservå nglok.
Resan startade i Falköping den 30 maj
och slutade i Malmö den 2 juni, med över
nattning i Nässjö, Alvesta och Hässleholm.
Redan den 29 maj kom tåget till Falköping,
med visning på eftermiddagen. Den 30 maj
gick tåget via stopp i Mullsjö till Jönköping,
där en utställning öppnades på Länsmuse
et, och lunch avåts på Stora Hotellet. I Näs
sjö deltog personal och resande i B
 arnens
Dags-kortege genom staden. På vägen till
Alvesta gjordes stopp i Bodafors, Sävsjö,
Lammhult och Moheda. Körsång, ofta mu
sikkårsmusik och högtidliga tal förekom
på varje stopp, liksom allmän flaggning.
På vägen mot Hässleholm gjordes stopp i
Vislanda, Älmhult, Osby och Hästveda. I
Hässleholm kom en postdiligens från Kris
tianstad och utväxlade post med tåget. Sista
dagen mot Malmö gjordes stopp i Sösdala,
Höör, Eslöv och Lund.
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1964 års historiska tåg med personal och resenärer i
tidstypisk klädsel.
Längs resvägen lockades många av festligheterna vid
det historiska tågets uppehåll. Järnvägsstaden Nässjö
var inget undantag.

Novelty-repliken var ett av många publika
dragplåster vid den stora tågkavalkanden
i Värtan 1981.

Den stora tågkavalkaden i Värtan 1981
I samband med SJ:s 125-årsjubileum 1981
genomfördes en kavalkad i Värtan den 13
juni. Den hade förberetts under ett helt
års tid av Lars Olov Karlsson och Per-Arne
A llensten. Det är Lars Olov som berättar
följande om tågkavalkaden:

”En speciell läktare var byggd och en stor
mängd frivilliga funktionärer var anlitade,
alla oavlönade. Över bangården paraderade
ett trettiotal olika tåg, en del bestående av
korta tåg, andra av enstaka fordon. Många
av tågen kom från olika museiföreningar
i landet. Alla hade på olika sätt tagits till
Stockholm i extratåg. Även inom SJ hade
många fordon transporterats långa sträckor
– längst bortifrån kom ett kort malmtåg med
Dm3-lok från Luleå. På den tiden var museet
en del av SJ och byråkratin var minimal. En
enkel skrivelse eller ett telefonsamtal så ordnades transporterna. Även om det retade en

eller annan tågledare fungerade allt.
Första tåg i kavalkaden var kopian av Novelty som lånats in från England, och som
sedan blev kvar på museet. Andra lok var
Prins August, Göta, OFWJ 8, F 1200 och
turbinloket M3t 71 från TGOJ. Vackraste
förbifarten gjorde Bergslagernas Järnvägssällskaps två H3s-lok som för full ånga (och
åtdragna bromsar på vagnarna) drog förbi
läktaren. Även ett gästande norskt tåg fick
delta med gammalt ellok och vacker salongsvagn. På läktaren fanns flera tusen betalande
åskådare och många fler stod utefter linjen
till Värtan. Flera tunnelbanetåg som passe
rade bangården på bron ovanför stannade
några minuter för att låta passagerarna få
en g ratistitt. Kavalkaden avslutades med att
alla loken visslade samtidigt när de stod på
Värtans bangård. I visselkonserten deltog
även en av Finlandsfärjorna.
Lok- och tågpersonal för kavalkaden var,
efter en överenskommelse med Statsanställdas förbund, frivillig och oavlönad SJpersonal tillsammans med personal från de
olika klubbarna. Så många SJ-förare var på
kavalkaden att man hade problem att uppbringa extrapersonal till den ordinarie trafiken under veckoslutet! Förutom kavalkaden
kördes, med hjälp av olika klubbar, många
extratåg för åskådarna. Det kom tåg från
Göteborg, Nässjö, Grängesberg och Sundsvall. Dragfordonen i dessa tåg deltog även i
kavalkaden.
En kuriositet: för att försäkra sig om bra
väder hade man hört sig för hos SMHI efter
vilken dag i juni som var statistiskt säkrast.
Det var 13 juni som i många år haft strålande väder. Dock inte 1981. Då morgonen randades var det fem grader varmt, störtregn
och full storm. Det klarnade dock upp under
förmiddagen och när kavalkaden startade
hade regnet upphört. Men kallt var det. Bäst
klarade sig en järnvägsvän från Finland som
efteråt berättade att han hade behållit pyjamasen på under kläderna.”
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Tåg 150 år 2006
År 2004 började Banverket planera för att
fira järnvägens 150-årsjubileum år 2006.
Sveriges Järnvägsmuseum började då fun
dera på vad man kunde hitta på i samband
med detta. Tidigare jubileers namn”Tåg 62”
och ”Tåg 81” fick nu bli ”Tåg 150”. Med
kavalkaden 1981 i minnet blev utgångs
punkten att låta olika historiska tågsätt
vara i trafik med Gävle som bas. Till detta
kom den utställning med moderna tåg på
AGEVE-området, Gävle Vagnverkstad,

granne med Järnvägsmuseet. Det ledde till
enormt mycket logistik för genomförandet,
som liksom 1981 mestadels skedde i regn och

dåligt väder. Tågen rullade som aldrig förr,
men brister i resurser för detaljplaneringen
gjorde att det var en hel del förseningar och
småstörningar. Alla fick dock åka, inga or
dinarie tåg blev sena och arrangemanget
måste sammanfattas som en succé.
Tåg 150 var det största trafikarrange
mang som Sveriges Järnvägsmuseum nå
gonsin har genomfört – och sannolikt
kommer att genomföra. Arrangemanget var
helt enkelt för stort med för mycket logistik.
Efter detta har museet blivit klart bättre på
att både planera och genomföra komplexa
trafikarrangemang – samt att hitta en rim
lig storlek på dem.

Ånghästarna stod på rad framför UGJ-stallet under Tåg 150.
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Jacob Schütz tjänstgjorde
som lokförare på Ra 846.

Tomas Larsson axlade med
allvarlig uppsyn ansvaret som
lokförare på Prins August.
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F 1200 med extratåg för en brittisk
researrangör passerar Hjärup dagen
före den stora resan
Malmö–Stockholm.

F 1200 år 2014
F 1200 fyllde 100 år 2014, och det firades
med över 120 mil körningar. Mestadels
körde F 1200 tillsammans med B 1316. Inga
olyckor, inga avbrott, inga förseningar som
hindrade annan trafik – ett mycket gott
betyg. På resan Malmö–Stockholm passade
man på att förgylla Nässjös 150-årsfirande,
och man passerade också Getå, den plats
där F 1200 kraschade vid raset hösten 1918.
Henrik Reuterdahl, chef för Trafikavdel
ningen, berättar:

”Vad vore bättre än att låta loket återigen få
dra snälltåg på en stambana som det förut
tjänstgjort på. Idén var att köra från Malmö
till Stockholm, men det krävde en dispens
från ATC-reglerna. Vi gjorde en riskanalys på detta, sökte, och fick vår dispens! För
att förbereda det hela togs loket in ett år i
förväg i verkstaden för åtgärder, samt bogserades ned till Ängelholm i maj 2014. Där
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kopplades loket upp och provkördes. Första
arrangemanget var att köra en helg över Hallandsås eftersom loken användes på Västkustbanan. Tågen blev fullsatta och vår personal fick under ordnade former bekanta sig
med lokets egenskaper.
Resan Malmö–Stockholm den 6–7 september blev en stor succé. När vi ankom Stockholm C i rätt tid utan några som helst krångel
så kände vi alla som var med att vi gjort
något stort. Två veckor senare kördes tåget
från Stockholm C till museidagen i Gävle, och
lokets firande avslutades med ett tal till lokets
ära av museichefen Robert Sjöö. Både F 1200
och kompisen B 1316 hade kört långt över 100
mil utan några stora problem alls, och vi hade
visat både oss själva, museibranschen och
den moderna järnvägen att man fortfarande
kan köra stora snälltåg med ånglok med bara
positiva erfarenheter!”

Norrköping: Det var folkfest när en stor skara mötte upp på stationen
vid tågets ankomst.
Södertälje: En stor dag för en liten man. Tjänstesamtal mellan lokaltågklarerare och Martin Öhlin.

Nässjö: I trängseln på perrongen sågs de historiska personerna Wendela Hebbe, Petter Jönsson och Carl Peterson spatsera omkring.
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I juni 2008 arrangerade vänföreningen
med stor framgång
en resa på Inlandsbanan. Vid Tandsjöborg gjordes uppehåll för fotografering.

Järnvägsmusei Vänner
Föreningen bildades i samband med Järn
vägsmuseidagarna 1985. Beslut om bildande
togs 5 oktober, och konstituerande möte var
17 oktober. Verksamheten har siktat dels på
ekonomiskt bidrag till olika verksamheter
på museet, dels till praktiska insatser vid
fordonsrenovering.
Medlemsantalet var vid första årets ut
gång 261. Det steg snabbt till 800–900,
där det låg några år. Efter en snabb ökning
2006–2008 nåddes en topp på 1 279. Idag är
medlemsantalet runt 1 100 personer.
Föreningens styrelse har haft mellan sex
och tio ledamöter. Ordförande den första
tiden var Erik Sundström (1985–1992). Han
efterträddes av Anders Hendel (1993–2003).
Den nuvarande ordföranden Rolf Sten har
haft posten sedan 2004.
202

Vännernas viktigaste inkomstkälla har
varit medlemsavgifterna. Under alla år har
man arrangerat en marknad under musei
dagarna/dagen vilket tillsammans med viss
försäljning och researrangemang bidragit
till ekonomin. Föreningen har bidragit till
en lång rad inköp till museet.
År 1989 köpte föreningen in inredning
och möbler från Floby banvaktsstuga, vil
ken överlämnades till Järnvägsmuseet och
senare användes till banvaktsstugan på
museet. Två av medlemmarna renoverade
en lokomotor åt museet 1995. Från 1996
avsattes pengar för renovering av museets
modell av Årstabron och för återförandet av
F 1202 från Danmark.
I samband med museets 90-årsjubileum
1995 ordnade Rolf Sten en skärmutställ
ning.

Arbete på Prins August under 1987 inför den
planerade Nora-resan året därpå.
Modelltåg 2014. Ett arrangemang på museet i
Järnvägsmusei Vänners regi.

Från och med 1999 intensifierades verk
samheten. Man bidrog med praktisk verk
samhet på museets T41-lok, guidade på
museet, och fortsatte ge bidrag till F 1202
och Årstabro-renoveringen. Dessutom startade ett projekt att samla in minnen av järn
vägens anställda.
Från 2001 åtog man sig arbetsgivaransvar
för en lönebidragstjänst för arkivarbete på
museet, och ersatte kostnaderna för iord
ningställande av loket Novelty inför den
nya Rainhilltävlingen 2002.
Föreningen fick möteslokal i UGJ-stallets
vattentorn från 1996, vilken användes fram
till 2007, då man kunde disponera över
våningen i den nya/gamla Hennans sta
tionshus. År 1997 startade föreningens
hemsida på internet, från 2003 med adres
sen www.jvmv.se.
År 2003 startades ett bildidentifierings
projekt, som skulle växa till ett av för
eningens viktigaste bidrag till museets
verksamhet – se nedan.
Sedan hösten 2004 har tidningen Sidospår utgivits med fyra nummer per år. För
eningen står dessutom i samarbete med
museet för årsboken Spår.
Förutom renoveringsarbete av rullande
materiel i Gävle, den s.k. torsdagsgruppen
under ledning av Bengt Lindberg, star
tade sådan verksamhet också i Herrljunga
2005 under ledning av Per-Åke Lampemo.
Det har även kommit igång i Ängelholm de
senaste åren, detta under ledning av Tobias
Bengtsson.
Föreningens hemsida utökades 2005 med
Järnvägshistoriskt Forum, som blev mycket
uppskattad med flera tusen besökare dag
ligen. Den uppgraderades 2008.
Föreningen medverkade med flera hundra
funktionärer vid Tåg 150 i september 2006.
Dessutom producerades tidningen ”Fyr
boxen” varje dag under utställningen med
information till funktionärer och andra.
Till jubileet hade två lok satts i driftdugligt
skick, ett i Gävle och ett i Herrljunga.
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Under 2007 planerades en medlemsresa
på Inlandsbanan med helpension, boende,
mat, allt ombord på tåget. Resan blev utsåld
innan den ens hann marknadsföras. Resan
genomfördes 9–15 juni 2008 med 100 resan
de och 30 funktionärer. Den blev en succé,
och många har efterfrågat en uppföljare. De
omfattande förberedelserna försvårar dock
en upprepning.
Sedan hösten 2007 har föreningen genom
fört forskarmöten för ideella järnvägsfors
kare. De hålls två gånger årligen, mestadels i
Gävle, men även Ängelholm och Trollhättan
har varit mötesplatser. Antalet engagerade
forskare har stadigt ökat, och vid oktober
mötet 2014 var det ett 40-tal deltagare. Ut
över att egna rön presenteras, brukar någon
extern forskare bjudas in för intressanta
föredrag. Forskarmötena arrangeras av en
arbetsgrupp bestående av Ulf Diehl, Göran
Engström, Robert Herpai, Anders Jansson,
Lars Olov Karlsson samt Rolf Sten.
Under 2012 genomfördes en resa på gamla
och nya Haparandabanan under två dagar.
Föreningens medlemmar medverkar årli
gen vid museidagarna, Hjulmarkanden och
i anslutning till olika reseprojekt. Dessutom
arrangeras modelljärnvägsutställningarna
i Gävle sedan 2008. Gävle modelljärnvägs
klubb är en del av Järnvägsmusei Vänners
verksamhet. De har träffar varje vecka i
källaren under museet, där modelljärn
vägen finns, och ordnar regelbundna vis
ningar för museibesökare.
Från bildidentifiering till Samlingsportalen
– en digital revolution i museets tjänst
2003 initierade Rolf Sten diskussionen om
ett bildidentifieringsprojekt som gick ut på
att låta ett antal intresserade medlemmar
arbeta med tolkning av bilder, på distans
och med hjälp av dataprogrammet Sofie.
Det gällde redan digitaliserade bilder. Tek
niska problem och annat ledde till att detta
försök inte blev vad man hoppades på. Pro
jektet lades ned 2007/2008.
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Daniel Andersson tolkar bilder och registrerar bilddata för kommande
publicering på Samlingsportalen.
Fortsättningsvis gällde det inte bara tolk
ning av bilder, utan att få i gång fortsatt
digitalisering av bildsamlingen. Därför an
ställde föreningen Hans Karlsson-Nylén år
2005. Han kom under åren fram till 2008
att göra ett stort arbete med skanning och
registrering av bilder. Bland annat skanna
des 25 000 negativ.
2006 började Rolf Sten och Nils-Erik
Bjärlund utveckling och framtagning av ett
datasystem till grund för tekniken i ett pla
nerat faktarum på museet. Detta invigdes 4
april 2007 som faktarummet ”Centr@len”.
Där kunde museets besökare via fem dator
platser söka bland delar av museets filmer,
bilder och föremål samt även nå ut till olika
websidor på Internet. ”Centr@len” infriade
inte förhoppningarna, mycket beroende på
resursbrist inom museet. Faktarummet har
efterhand avvecklats och upphörde helt när
diskussionerna om bildprojektet startade.

Hösten 2010 föreslog Rolf Sten att före
ningen skulle starta ett digitalprojekt tillsammans med museet. Förslaget accepte
rades och gick i korthet ut på att Järnvägs
musei Vänner skulle ansvara för drift och
bemanning av projektet. Föreningen ut
bildar, utför skanning, bildtolkning samt
kvalitetskontroll av utfört arbete, allt för
museets räkning. Deltagare i projektet kom
mer via Arbetsförmedlingen, genom deras
Fas 3 av jobb- och utvecklingsgarantin.
Lennart Lundgren anställdes från 1 januari
2011 som projektledare.
I början av 2011 påbörjades renovering
och anpassning av den gamla kontors
byggnaden på Nynäs. I mars fanns allt på
plats och projektet kunde starta på allvar.
En smygstart hade skett redan den 17 ja

Rolf Gustafsson vid bokskannern med
projektledaren Lennart Lundgren som
intresserad åskådare.

nuari. Arbetet med att skanna in bilderna
sker i en IT-intensiv miljö med avancerad
utrustning. Projektdeltagarna genomgår
därför kurs i såväl bildtolkning samt i hur
man hanterar det känsliga källmaterialet
samt den mjuk- och hårdvara som används
i a rbetet.
För att sköta drift- och underhåll samt
utvecklig av IT-miljön anställdes Nils-Erik
Bjärlund i mars 2012.
Med närmare 20 personer i projektet
rullade det igång under 2011. Redan första
året digitaliserades närmare 40 000 bilder,
att jämföra med museets tidigare digitali
seringstakt på 4 000 bilder per år. År 2012
blev resultatet 45 000 bilder, och förening
en hade fem personer anställda i projektet.
Samma år lanserades Samlingsportalen,
där bilderna är sökbara på internet, och
60 000 bilder lades ut. Vid utgången av
2014 har projektet totalt digitaliserat över
130 000 bilder! Utöver foton och ritningar
har man börjat med andra handlingar –
först ut är arvodesstater och kommunika
tionstidtabeller.
Under 2014 är cirka 30 personer inblan
dade i projektet, av dessa är 10 personer
anställda varav åtta är rekryterade från Fas
3. Över hela perioden har var femte person
från Fas 3 gått vidare till arbete – en ovan
ligt hög hög nivå, som bidrar till projektets
succé.
Järnvägsmusei Vänner har genom åren
bidragit med miljonbelopp till museet.
Räknar man med digitaliseringsprojektet
handlar det om tiotals miljoner. Järnvägs
museum är mycket stolta över sin vänföre
ning. Det är få institutioner i landet som har
en så väl fungerande stödförening. Studie
besök från andra museer brukar resultera
i avundsjuka med beundrande kommenta
rer. Över huvud taget anses järnvägsmusei
föreningar runt om i landet stå för en
mycket stor del av det ideella kulturhisto
riska arbetet i Sverige.
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Källförteckning
Sveriges Järnvägsmuseums arkiv
SJ Museinämnd: Redogörelse för Järnvägsmuseets 25-åriga verksamhet åren 1915–1940.
Stencil Stockholm i maj 1940.
SJ PR-sektion: SJ informerar Järnvägsmuseum, Gävle. Stencil Stockholm maj 1970.
Rikhaltigt material från Sveriges Järnvägsmuseums diarium med arkiv, bland annat
ett stort antal årsberättelser (1916, 1920,
1922–1923, 1925–1927, 1931–1933, 1935–1949,
1951–1962 och 1970–1974).
Ritningar tillhörande SJ:s Centralförvaltning, Riksarkivet PM 1977-11-22.
Riksarkivet
Handlingar från SJ-arkivet, generaldirektörerna Erik Upmarks och Lars Petersons
arkiv, Riksarkivet.
Personakter från SJ-arkivets, Administrativa avdelningen, volym F2A och F2B, för
några av museets tjänstemän, Riksarkivet.
Tryckta källor
Katalog över Statens Järnvägars avdelning å
Baltiska utställningen i Malmö 1914, Stockholm 1914.
Kungl. Järnvägsstyrelsen: Banavdelningens
berättelse år 1917, bland annat med förteckning över studieresor, t.ex. Oscar Werners
resor 1902, 1904, 1908 och 1910.
Kungl. Järnvägsstyrelsen: Meddelanden till
personalen vid Statens järnvägar 1915–1920
med uppgifter om gåvor till Järnvägsmuseum.
Kungl. Järnvägsstyrelsen: Statens Järnvägar 1906–1931. Del I, Utställningar och
Järnvägsmuseum, sid 246–260. Stockholm
1931.
Statsbanornas Tjänstemannaförening:
Minnesskrift 1890–1940.
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Museibroschyrer
Järnvägsmuseum Vasagatan 3. Stockholm,
Stockholm 1933 och 3:e upplagan, december 1934.
Järnvägsmuseum Lokhallen Tomteboda,
Stockholm 1942.
Järnvägsmuseum Del I. Vasagatan 3.
Stockholm, Stockholm 1946.
Järnvägsmuseum Del II. Lok- och vagnhallen. Tomteboda, Stockholm 1946.
Lok i Statens Järnvägars museum, Stockholm 1960.
SJ Modellhall, Stockholm 1965.
Järnvägsmuseum Gävle Katalog, Stockholm
1984.
Tåg i tiondel, katalog över den unika modellsamlingen av järnvägsfordon i skala 1:10,
SJVM 2005.
Årsboken Spår
Arvhult, Jan I: Trotjänarna i Ingentingskogen, 2003, sid 23–45.
Björe, Gösta: Paradiset 1937, 1987 sid 42–45.
Engström, Christina: Privatbaneföreningar
och deras arkiv, 2002, sid 82–85.
Engström, Christina: Guldkorn ur arkivet,
2004 sid 25–28.
Forsberg, Bernt: Sveriges Järnvägsmuseum
åttio år, 1995, sid 5–14.
Forsberg, Bernt: Baltiska utställningen i
Malmö 1914, 1995, sid 83–101.
Herpai, Robert: Järnvägsmuseets arkiv,
2001, sid 124–126.
Herpai, Robert: Tillskott i järnvägsmuseets
arkiv, 2002, sid 80–81.
Karlsson , Lars Olov: Banmuseet, 1997 sid
71–76.
Sixtensson, Ida: Pompejanska målningar
från Stockholm C – en glimt från Sveriges
Järnvägsmuseums föremålssamling, 2009
sid 87–90.
Sjöö, Robert: Tåg i tiondel, en modellsamling utöver det vanliga, 2001 sid 69–72.

Järnvägsmusei Vänners årsredovisningar,
1986–2004.
Årsredovisningar för Sveriges Järnvägsmuseum 1985–2013, 1986–2014 (summa 318 sidor).
Intervjuer med museichefer
Carl-Axel Alrenius (27 oktober 2014).
Lars Olov Karlsson (24 oktober 2014).
Johan Axell (7 januari 2015).
Robert Sjöö (20 november 2014).
Andra uppgiftslämnare
Robert Herpai, intervju (5 februari 2015),
löpande sakupplysningar och textunderlag.
Textunderlag från Anna Lindgren, Henrik
Reuterdahl, Kristina Sandberg och Robert
Sjöö inom Järnvägsmuseum, samt Sven
Bårström, Sven Fredén, Lars Olov Karlsson
och Rolf Sten.
Artiklar i tidningar och tidskrifter
Nya Wermlands Tidningen: Sextiofem år.
Major Oscar Werner, Stockholm. 21 oktober
1931.
Svensk Trafiktidning: Järnvägsmuseet 20
år. 1935.
Svensk Trafiktidning: Edv. Pehrsson 60 år.
5 augusti 1939.
Vestkusten: Hur svensk statsegendom behandlas av herrar engelsmän. 21 december
1916.
SJ-nytt :
Småbanornas historia 1802–1865, om boken
och om författaren Ivan A. Bodstedt, 1944
nr 3.
Olika nummer från 1969 och 1970 med
artiklar av Carl-Axel Alrenius samt reportage kring flytten av museet till Gävle.
En artikel om museets historia 28 maj 1970
av Carl-Axel Alrenius.

Jernbanebladet:
Om järnvägsmuseum, efter ett föredrag
av baningenjören Oscar Werner, 1905 sid
27–31, 35–37.
Järnvägsmuseer i Europa, byrådirektören
Welin och byråingenjören von Friesen,
1905 sid 118–120, 127–130.
Järnvägsmuseum, 1905 sid 179–180.
Ett järnvägsmuseum, Oscar Werner, 1910
nr 8 sid 1.
Ett svenskt järnvägsmuseum, Oscar
Werner, 1914 sid 176.
Början till ett svenskt Järnvägsmuseum nu
klar, 1915 sid 85–86.
Järnvägsmuséet Klarabergsgatan 70,
uppgång B 2 tr, 1916 sid 88.
Järnvägsmuseum, Oscar Werner, 1917 sid
237.
Värdefull gåva till Järnvägsmuseet, Oscar
Werner, 1922 sid 23.
Svenska Järnvägsklubben:
Fotoerbjudande, SJK meddelande nr 21,
1960.
SJK:s Fotoavdelning, SJK meddelande nr
34, 1961.
SJK Fotoavdelning, Tåg 10/1974.
Stig Nyberg – fotosamlare, Tåg 10/1999, text
av Lars Olov Karlsson.
Övrigt
Lokutställningen, Journalfilm oktober 1929.
Museiutredning, Cicero 1991–1992.
Förslag till slutförande av Sveriges Järnvägsmuseums upprustning, 20 november 1992.
Affärsplan Sveriges Järnvägsmuseum,
förslag 1, 13 november 1992, utkast 10
februari 1993.
Järnvägsmuseum i världsklass, Anne
Louise Kemdal, slutrapport 6 juli 2009.
Uppgifter från Järnvägshistoriskt Forum,
bl.a. diskussion om Stig Nyberg i december
2014.
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Lars Olov Karlsson & Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1865?

Motstående sida:
I ”Annexet” på Vasagatan, granne med
Stockholms central,
startade Järnvägsmuseum år 1915.

UWHJ stålbro över
Göta älv. Den första
stålbron vid svenska
järnvägar.

En rad järnvägar öppnar år 1865. En av
dem är från Charlottenberg till Lilleström i
Norge. Här finns ju ännu ingen spåranslut
ning till det svenska järnvägsnätet, så det är
bara norska tåg som kan ankomma till Char
lottenberg. När banan sen byggs vidare mot
Sverige fortsätter Kongsvingerbanans tåg
att trafikera den ända till 1871 då anslutning
till det svenska järnvägsnätet sker i Karl
stad.
Andra banor som öppnas är bibanor
na till södra stambanan: Växjö–Alvesta
(WAJ), Kristianstad–Hässleholm (CHJ)
och Landskrona och Helsingborgs järnväg
ar (L&HJ). Alla dessa banor är ju en följd
av strävan att dra stambanorna i obruten

mark. De städer som ”nästan passeras”
får ordna egna anslutningar med privata
banor. WAJ trafikeras av Statens järnvägar,
och det sägs att avtalet är extremt lönsamt
för WAJ.
Även Ystad har förbigåtts vid stambane
bygget. Visserligen har man tidvis diskute
rat att ha stambanas slutpunkt i Ystad, men
det blir till sist Malmö som segrar. Så Ystad
får ordna sin anslutning till stambanan i
Eslöv på egen hand. 1865 har Ystad–Eslövs
järnväg kommit så långt att man kan öppna
sträckan Ystad–Bjärsjölagård.
I västra Sverige bygger man på fyrfota
banan Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga
järnväg. Visserligen ska det ännu dröja
några år än innan trafiken kan sätta igång.
1865 kommer dock bron över Göta älv att
byggas som den första stålbron vid svenska
järnvägar. Bron är 43 meter lång och spän
ner över Huvudnäsöfallet. På grund av de
forsande vattenmassorna går det inte att
sätta några tillfälliga stödpelare vid byg
get, utan bron får byggas genom att man
konstruerar en ställning som skjuts ut över
vattnet och sen förstärks. Genom att bygga
bron i stål hävdar konstruktören Claes
Adelsköld att bron blir hälften så dyr som
en järnbro och betydligt lättare.
I Svenska Järnvägsföreningens minnes
skrift 1926 berättas att många tror att bron
av misstag hade byggts upp- och ned. Man
misstänker att det var Adelsköld själv som
på skämt spritt denna uppgift.
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Tredjeklassvagnen C 182 levererades 1865 till Statens järnvägstrafik
från Lauenstein & Co i Hamburg.
Adelsköld har beställt lok för Uddevalla–
Vänersborg–Herrljunga järnväg hos Nydqvist & Holm i Trollhättan. UWHJ lok num
mer 1 TROLLHÄTTAN blir färdigt under året
och kan sättas in i byggnadsarbetet. Loket,
som är verkstadens första, är en ganska tro
gen kopia av Borås–Herrljunga järnvägs lok
3 och 4 som hade byggts av Slaughter, Grü
nig & Co i Bristol 1863. TROLLHÄTTAN blir
den enda av sin typ på UWHJ. Vid banans
breddning till normalspår 1899 återköps
loket av Nohab som 1918 överlämnar det till
Järnvägsmuseum. Idag är TROLLHÄTTAN
utlånat till Innovatum i Trollhättan.
Sveriges Järnvägsmuseums vagn C 182
levereras detta år. Vagnen tillhör SJ:s andra
typ av tredjeklassvagnar av vilka de första
kom 1858. 182 är tillverkad av Lauenstein &
Co i Hamburg. Vagnen tas ur bruk 1914 och
överlämnas till museet.
C.J.F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verk
stad har börjat sin verksamhet i Kristianstad
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1861 och levererar 1865 sina första järnvägs
vagnar. 1888 och 1898 tillverkar de två ång
vagnar och 1899 levereras det första ångloket,
lok 3 vid Sölvesborg–Kristianstads järnväg.
Verkstadens verksamhet upphör 1925.
Järnvägshjul börjar 1865 tillverkas av
Surahammars bruk.
I USA tar inbördeskriget slut, och slave
riet avskaffas. Oljeindustrin tar fart i lan
det. Oljan behöver transporteras. De första
tankvagnarna med olja går på järnvägen
från Titusville, Pennsylvania. Samma år
öppnas världens första pipe-line Pithole–
Millors Farm.
29 oktober hittas en strandad blåval i
Askimsviken vid Göteborg. Den blir känd
som Malmska valen och blir ett permanent utställningsföremål på Naturhistoris
ka museet i staden.
Sveriges gamla ståndsriksdag med adel,
präster, borgare och bönder avlöses av den
nya tvåkammarriksdagen.

Lars Olov Karlsson & Erik Sundström

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1915?

Statsbanan Nyköping–Åby öppnas och likaså Älvsbyn–Piteå, båda den 1 oktober. På In
landsbanan öppnas den 1 november sträckan
Hoting–Dorotea.
Haparandabanan byggs ut febrilt. F
 örsta
världskriget rasar och trafiken är stor mel
lan Sverige och Finland (och vidare till
Ryssland). Banan är klar till Karungi och
därifrån har resande och gods fått tas med
hästskjuts eller båt till Finland. Kapacite
ten räcker inte till. Karungi–Haparanda
får därför snabbt provisorisk trafik under
våren när banan är färdig. Allmän trafik

 ommer först 1918, men då är kriget i stort
k
sett över och trafiken avtar.
Eksjö–Österbymo järnväg, en isolerad
bit 891-bana i Småland, öppnas för trafik.
Banan är 35 kilometer lång och man bör
jar trafiken den 17 december med två nya
ånglok av Np-typ och ett begagnat sex
kopplat tanklok från Kalmar–Torsås järn
väg. B
 anans ekonomi är inte den bästa och
fler lok kommer aldrig att anskaffas under
privatbanetiden. Vagnparken består av
tre tvåaxliga personvagnar och 32 gods
vagnar.

Det var full aktivitet i
Karungi under första
världskriget. Gods
som anlände på
järnväg lastades om
för vidare transport
över gränsälven till
Finland.
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Interiör från Nyköpings stationshus. Linjen Nyköping–
Åby (Norrköping) öppnades för trafik under 1915.

Under 1915 elektrifierades
de båda smalspårslinjerna
Linköping–Fågelsta och
Fornåsa–Motala. Som dragkraft anskaffades fyra lok/
motorvagnar tillverkade av
AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping och
Nya Förenade Elektriska
AB i Ludvika.
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Under första världskriget utväxlades
skadade ryska och
tyska krigsfångar
med hjälp av Röda
korset. För transporterna mellan Trelleborg och Haparanda
kördes specialtåg.

I Östergötland öppnar den 31 juli Mel
lersta Östergötlands järnväg den elektriska
driften på sträckorna Linköping–Fågelsta
och Fornåsa–Motala. Man elektrifierar med
10 000 Volt, 25 Hz. Bibanan Klockrike–
Borensberg får i detta sammanhang spän
ningen höjd från 5 000 till 10 000 Volt. För
driften anskaffar man fyra elmotorvagnar,
ibland kallade lokomotiv. För Klockrike
linjen behåller man motorvagn 1, ”Ankan”,
från 1908.
Roslagsbanenätet fullbordas när banan
från Rimbo till Hallstavik kan tas i bruk de
sista tre kilometrarna från Häverösund till
Hallstavik. Man öppnar för persontrafik
den 1 oktober och för godstrafik den femton
de i samma månad. Bolaget heter Rimbo–
Sunds järnväg men det ägs till största delen
av Stockholm–Roslagens järnvägar, som
från början också trafikerar linjen.
Stavsjö järnväg, med spårvidden 600 mm,
har från starten varit isolerad från det övri
ga järnvägsnätet. Men nu får de anslutning
till SJ med en kort bibana till Stavsjö station
på den nyöppnade statsbanan mellan Nyköping och Åby.

Dubbelspårsbyggen tar fart. Under året
tas nya dubbelspår i drift på sträckorna
Rönninge–Igelsta (6 km), Norrköping–Åby
(7 km), Lerum–Floda (7 km), Mantorp–
Bankeberg (9 km) och Djursholms Ösby–
Danderyd, nuvarande Ekeby (2 km).
En viktig händelse som kommer att redo
visas utförligare på annat håll är att eldrift
införs på sträckan Kiruna–Riksgränsen. Det
är SJ:s första permanent elektrifierade linje.
SJ öppnar en resebyrå på Stockholm C
och i grannfastigheten Vasagatan 1–3 öpp
nar järnvägsmuseet. Museets historia be
handlas på annan plats i denna skrift.
Ett udda och uppmärksammat inslag i
trafiken på de svenska järnvägarna 1915
är de specialtåg med krigsinvalider som
körs mellan Haparanda och Trelleborg.
Tyskland och Ryssland utväxlar med hjälp
av Röda Korset skadade soldater. Svenska
vagnar apteras för sjuktransporter och
svensk sjukvårdspersonal bemannar tågen.
Ett extratåg mellan Göteborg och Troll
hättan på Bergslagernas järnväg för en
säkerhetskommision(!) kör mellan Surte
och Trollhättan med en medelhastighet av
100 km/h. Den maximala hastigheten upp
ges vara 124 km/h. Körningen rapporteras i
den tyska tidningen Die Lokomotive i mars,
men lämnar i övrigt inga spår i historien.
I Kiruna står det nya stationshuset fär
digt. Det är den byggnad som nu (2015) ska
rivas då stationsområdet hamnat i ett om
råde med rasrisk.
Ute i världen rasar första världskriget.
Den civila engelska båten S/S Lusitania
sänks den 7 maj på väg från USA till Eng
land. 1 198 personer omkommer, varav
drygt hundra var amerikanska medbor
gare. Händelsen väcker stor harm i USA
och bidrar högst verksamt till att USA går
in i kriget 1917. I efterhand har det visat sig
att på Lusitania fanns mycket krigsmate
riel som skulle till den engelska miltären, så
helt oskyldigt var det inte.
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Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1965?

Nya banor och upprustning
Ingen helt ny järnvägssträcka tillkom under
året.
I samband med bygget av motorväg vid
Landskrona gjordes en omläggning av järn
vägarna. Linjen från Billeberga omlades
och anslöts till Kävlingebanan öster om
motorvägen. Även resten av gamla Ängel
holmsbanan som ännu hade godstrafik
till Säbyholm anslöts till Kävlingebanan,
dock på sådant sätt att tågen fick byta färd
riktning vid anslutningen På den gamla
banvallen byggdes en ny infartsväg till
Landskrona kallad Österleden. En ganska
typisk 1960-talslösning där järnvägen får
flytta på sig för att släppa fram bilarna.
En ny tunnel för att ge bättre förbindelse
till Hagalunds lokstation var under bygg
nad.
En breddning slutfördes under året näm
ligen Torved–Skagersvik. Därigenom för
bands det som idag kallas Kinnekullebanan
med Nora Bergslags järnväg. Breddningen
orsakades inte av trafikunderlag utan var
ett önskemål från militären. Någon genom
gående trafik lär aldrig ha förekommit.
Idag är sträckan dressinbana och växeln i
Torved är borta.
Ingen ny dubbelspårssträcka öppnades
under året och inte heller någon elektri
fiering. Det känns som om de offensiva
satsningarnas tid var förbi. Nu gällde ratio
nalisering av verksamheten och då var
fjärrstyrning en viktig del. Under året blev
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följande sträckor fjärrstyrda: (Mölndals
nedre)–(Varberg)–(Falkenberg)–(Getinge)
och (Boden C)–(Gällivare), Stationsnamn
inom parentes anger att stationen inte
fjärrstyrdes utan endast mellanstationerna.
Därutöver blev Arboga, Stålboga och Stock
holms södra fjärrstyrda. Ett annat järnvägs
nät som blev fjärrstyrt 1965 var det interna
smalspårnätet på Sandvikens järnverk.
I Helsingborg planerade SJ och staden för
ett nytt spår till ett nytt industrimområde,
Ättekulla. Spåret blev klart 1968.

Landskrona före ombyggnaden på en
bild från SJ:s signalavdelning 1958.
Fotografen står på
Kävlingebanan och
till höger vid husen
går spåren mot Billeberga och Säbyholm/
Billesholm.

Yo1t 490 som trafikerade Torsås–Bergkvara.
Foto i Torsås 1964.

Nedläggningar
Nedläggningarna fortsatte och koncentre
rades detta år till Mellansverige och Små
land/Blekinge.
Sträckan Falun–Rättvik som öppnats
av Falun–Rättvik–Mora järnväg 1889–1890
nedlades den 1 december 1965. En något
udda nedläggningstidpunkt som berodde
på att Borlänge stationsombyggnad blev
klar då. Rättvik–Mora kom nu att ingå
som en del i den nya leden Borlänge–Mora.
Mellan Falun och Grycksbo bibehölls godstrafiken medan Grycksbo–Rättvik nedla
des helt.
Den 4 november 1899 öppnades sträckan
Kolbäck–Ramnäs (27 km) av Stockholm–
Västerås–Bergslagens järnvägar. Sträckan
övertogs av SJ 1945, som ratade den vid
elektrifieringen av f.d. SWB. Persontrafiken
nedlades 1 november 1965 och samtidigt
nedlades godstrafiken på delen Suraham
mar–Ramnäs. Ingen anade väl då att banan
senare skulle komma att både elektrifieras
och få tillbaka persontrafiken.

Munkedals järnväg mellan Munke
dals bruk och Munkedals hamn öppna
des med spårvidden 600 mm år 1895.
Detta var alltså innan Bohusbanan nådde
Munkedal. Banan breddades till normal
spår 1955 och för persontrafiken inköp
tes en begagnad Hilding Carlson-rälsbuss.
Från 1961 inskränktes persontrafiken till
personaltransporter. Den 2 augusti 1965
genomfördes flera förändringar. Den åter
stående persontrafiken nedlades. Godstrafiken Munkedal–Munkedals hamn upphörde officiellt även om vissa resttranspor
ter förekom. Trafiken övertogs samtidigt av
SJ även om banan fortfarande utgjorde en
enskild järnväg.
Köping–Uttersberg–Riddarhyttans järn
väg med den ovanliga spårvidden 1093 mm
anlade i början av 1900-talet två sidobanor
från Riddarhyttan. Banorna var Riddarhyt
tan–Källfallet och Riddarhyttan–Lerklock
an. Den sistnämnda hade 1941 avkortats till
Bäckegruvan. Under 1965 upphörde gods
trafiken på sträckorna. Någon persontrafik
hade inte förekommit.
Linjen Växjö–Bredåkra nedlades. Sträckan
hade byggts av två bolag, Växjö–Tingsryd
och Bredåkra–Tingsryd. Den 30 maj 1965
nedlades persontrafiken på hela sträckan.
Mellan Växjö och Konga bibehölls godstra
fiken, men söder om Konga nedlades den.
Samtidigt upphörde 1067-trafiken Bredåkra–
Ronneby som gått på treskensspår 
sedan
1957. Även förbindelsen mellan denna bana
och Karlshamn–Vislanda-banan på sträckan
Norraryd–Kvarnamåla förlorade persontra
fiken. Denna sträcka hade öppnats av Höns
hylte–Kvarnamåla järnvägs-AB 1900.
Ytterligare en 1067-sträcka nedlades 30
maj. F.d. Östra Blekinge järnväg Gullberna–
Torsås–Bergkvara förlorade all trafik. Här
hade trafiken inskränkts kraftigt redan
1958. På delen Torsås–Bergkvara användes
en Hilding Carlson-rälsbuss från 1944 i tra
fiken, medan man på sträckan Karlskrona–
Torsås använde vagnar littera YBo4t.
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Torsås andra järnväg Kalmar–Torsås
med spårvidden 891 mm hade öppnats 1899.
Även denna nedlades 30 maj och rivningen
påbörjades senare under året.
Sedan verksamhheten vid Eds bruk norr
om Västervik upphört 1964 blev brukets 6
km långa 600-mm bana överflödig. Brukets
ånglok såldes men någon ordentlig rivning
av banan blev det nog aldrig eftersom res
ter kunde hittas ännu 2009. En del spår kom
dock att användas till museibanan Risten–
Lakviks järnväg.
En bana som hotades av nedläggning
under 1965 var den två kilometer långa

smalspårsbana som transporterade bagage
åt turisterna på Stora Sjöfallsleden i Lapp
land. Trafiken bedrevs med motorlok. Under
1965 byggdes en väg som skulle göra banan
överflödig.
De flesta nedläggningar vållade inte så
mycket debatt på 1960-talet men i Hede i
Härjedalen blev det proteststorm när man
fick veta att SJ planerade att nedlägga
banan till Sveg. Byborna anordnade bl.a.
protestmöte.
Ånglok
Det lär ha funnits 1 000 ånglok i Sverige
1965. Endast en mindre del av dessa var i
aktiv tjänst.
Enligt planerna skulle sommarens ång
loksdragna badtåg till Falsterbo ha upp
hört efter sommaren 1964. SJ ändrade dock
planerna och körde även 1965. Dragkraft
blev nu J 1393 istället för J 1262. 1965 blev
sista sommaren för detta tåg och därmed
upphörde tidtabellslagda ångloksdragna
persontåg vid SJ. Ånglok förekom i vissa
godståg på f.d. Malmö–Simrishamns järn
väg, inklusive sidobanan Dalby–Harlösa–
Revingehed. Här användes lok av typerna
E, E2 och S1.
På hösten 1965 blev det under en månad
ånglokstrafik på sträckorna Borlänge–Björ
bo och Falun–Grycksbo sedan dieselloken
krånglat.
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En bild från protestmötet i Hede 1965.
Stationshuset uppfördes till banans invigning 1924.
J 1393 med badtåg i Falsterbo 1965.

Kiruna i juli 1966. En liggvagn
littera Bc i tåg Stockholm–
Narvik och rallarmonumentet.

Ellok
Inga nya ellok levererades 1965. Elloket
Rb1 1001 ombyggdes och fick som ett av
de första i världen tyristorstyrning. Loket
skulle a nvändas i tester Stockholm–Göte
borg inför byggandet av Rc-lok.
Motorlok
Nedläggningar och breddningar av smal
spårsbanor hade gett SJ ett överskott av
lok för 891-mm littera Tp. Man beslutade
därför bygga om Tp-lok till normalspårslok
med littera T23. De första fem levererades
under 1965. Ombyggnaden skedde vid ASJ i
Falun och huvudverkstaden i Örebro.
Under året levererades ytteligare 15 loko
motorer littera Z65 till SJ.
Nora Bergslags järnväg köpte 1965 ett
nytt diesellok från MaK i Tyskland. Loket
som vägde 67 ton fick beteckningen T25.
Den 11 km långa industribanan Åmme
berg–Zinkgruvan köpte under året ett lok
av Z65-typ från Kalmar Verkstad. Detta
kom att användas till banans nedläggning.

Motorvagnar
Ett antal motorvagnar YBo6 ombyggdes
med ny inredning och 38 sittplatser. Stol
arna var av samma typ som på Yoa2 (se
nare X9). Dessa fick littera YBo8. Efter de
prov som utförts 1964 sattes de ombyggda
vagnarna nu i trafik på Inlandsbanan.
Personvagnar
SJ fick sina första liggvagnar. Sex vagnar
littera Ao14b ombyggdes till liggvagnar
littera Bc. De sattes i trafik mellan Stock
holm och Kiruna.
SJ sista leverans av nybyggda postvag
nar blev littera DFo28 (senare DF28). De
20 vagnarna levererades från Kockums i
Malmö under 1965 och blev Kockums sista
vagnsleverans (trodde man då).
Godsvagnar
En ny godsvagn littera Os hade premiär och
under 1965 kom de första i en ny serie med
boggimalmvagnar till SJ.
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Översiktsbild över Borlänges
nya godsbangård.

Byggnader
SJ hade valt att satsa på Borlänge som den
viktiga knupunkten för såväl person- som
godstrafik. En ny bangård och ett nytt mo
dernt stationshus uppfördes. Den 1 decem
ber 1965 invigdes den nya stationen.
En annan knutpunkt som fick nytt sta
tionshus detta år var Bastuträsk. Huset
uppfördes en bit norr om det gamla som
revs när det nya var klart.
Den nya godsterminalen i Gävle som på
börjats 1964 blev färdig.
Olyckor
Den 20 februari 1965 körde ett snälltåg in
i ett stillastående persontåg på Skultorps
station. Sista vagnen i persontåget var en
trävagn. Olyckan resulterade i ett förbud
att blanda stål- och trävagnar i samma
tåg.
Musealt
SJ:s generaldirektör Erik Upmark invigde
den nya modellhallen på Stockholm C. Där
fanns såväl ånglok, som moderna tåg och
tågfärjor att beskåda.
218

SJ beslutade att skänka sträckan Marie
fred–Läggesta till museiföreningen Östra
Södermanlands järnväg. Detta godkändes
av riksdagen den 24 november. Föreningen
anskaffade under året ångloket Virå som
ursprungligen levererats till Stafsjö järnväg
1902.
I Trelleborg arbetades det vidare på mu
seiplanerna. Förutom de två ånglok Trelleborgs musum förvärvat deponerade Järn
vägsmuseum två vagnar. I planerna ingick
också att överta Trelleborgs äldsta stations
hus från 1875, något som aldrig kom att för
verkligas.
En ny förening bildades under året för
att musealt bevara materiel från Västgötasmalspåret. Det var starten till det som vi
känner som Anten–Gräfsnäs järnväg.
I Nässjö skapades ett järnvägsmuseum
i hembygdsparken med ett gammalt Vetlandalok och en banvaktstuga.
Vid Borgholms station ställdes ångloket
Np 3050 (f.d. ÖJ 6) upp när järnvägen lades
ner. Under 1965 blev det debatt om skötseln
av loket vilken kritiserades av järnvägsvänner. Idag finns detta lok i Västervik.

Ångloket UWHJ 1 Trollhättan lyfts för transport från
järnvägsmuseum i Tomteboda till NOHAB-jubileet.
Övrigt
SJ:s berömda rabatter vid stationerna fanns
fortfarande kvar. Vid växtdepån i Örebro
tog man varje år fram 90 000 plantor.
Vid tidtabellsskiftet i maj fick Sverige
en ny internationell förbindelse då en sovvagn började trafikera sträckan Stock
holm–Moskva via bl.a. Polen. Under 1965
var det premiär för liggvagnar i internationell trafik. Från Stockholm gick vagnar
till Paris och Hoek van Holland.
SJ:s färjetrafik expanderade. Med in
hyrda nybyggda färjan Gustav Vasa började
man trafikera sträckan Trelleborg–Lûbeck.
Vid tidtabellsskiftet i maj gjorde SJ och
TGOJ om tågnumreringen helt. Samtidigt
försvann benämningen blandat tåg.

Loktillverkaren NOHAB firade 100-årsjubileum. Under 1965 byggde man bl.a.
diesellok till Danmark. Till jubileet gästa
des man av ångloket Trollhättan som
NOHAB byggt 1865. Med ålderns rätt och
spårviddens fel fick loket anträda resan till
hemstaden upplastat på en O-vagn.
Växjö–Alvesta järnvägs 100-årsjubileum
firades 1 juli. Även i Kristianstad firade man
100-årsjubileum med en utställning som
blev embryot till Kristianstads järnvägsmu
seum, och i Helsingborg visades en skärm
utställning på Centralstationen.
Vid Kiruna station invigdes monumentet
över rallarna som byggde Malmbanan.
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Göran Fält (red.)

I trafik 2014
Fokus på förbättrat underhåll

Trädsäkring – svårt och tufft
Stormarna Gudrun och Per orsakade stora
skador på järnvägen när miljontals kubik
meter skog blåste omkull. Nu trädsäkrar
Trafikverket de viktigaste banorna och hit
tills är 380 mil klara.
En sträcka som trädsäkrades under 2014
var Vänerbanan, väster om Vänern. När I
trafik besöker arbetsplatsen utanför Åmål
snöar det.
Arbetet med att ta bort skog som ligger
för nära järnvägen har pågått sedan hös
ten 2013, och virke och grenar ligger över
snöade i väntan på att forslas ut. Högt upp
i en asp arbetar en trädklättrare. Han har
en motorsåg hängandes bland all annan ut
rustning och tar sig försiktigt fram mellan
grenarna för att ta nya grepp. Gren efter
gren sågas ner och så småningom kommer
hela trädklungan att vara borta, men det tar
längre tid än man tror.
– Trädsäkringen innebär att vi avverkar
all skog 20 meter ut på varje sida från järn
vägen. Avverkningen föregås av långsiktig
planering där vi först tittar på vilka banor
som ska prioriteras, eftersom vi vill ha ut
effekten på viktiga godsstråk. Till detta
har kommit starkt trafikerade banor som
de runt Göteborg, Stockholm och Malmö
där punktligheten för persontransporter är
extra viktig, säger projektledaren Jan-Erik
Lundh på Nationellt underhåll.

Det här är inte som att avverka träd i
en ”vanlig” skog. Hela arbetet präglas av
stor säkerhet, inga träd eller grenar får
hamna på det närliggande spåret eller över
kontaktledningen med sina 15 000 volt.
Trafikverkets entreprenör har säkerhets
utbildad personal med under hela avverk
ningen, eftersom banan inte är avstängd
och tågen passerar i hög hastighet.
Jan-Erik Lundh berättar att det är inte
bara vid stormar som träd faller över järn
vägen.
– Det sker var och varannan dag under
hela året med i genomsnitt ett träd om
dagen, vilket kostar samhället enorma

summor. På ett år trädsäkras nu 30–35 mil
järnväg och fram till år 2021 beräknas drygt
hälften av järnvägsnätet vara åtgärdat.
I slutet av 2013 drabbades framför allt
Götaland och Norrland av stormar. En sak
vet vi och det är att det kommer fler stor
mar, men inte när.
Säkerheten har högsta prioritet, inte
minst inom el- och trafiksäkerheten, och
det ställer stora krav på både beställare och
entreprenör i det riskfyllda arbetet.
Ingemar Lundin är kvalitetssäkrare i
projektet. Han utbildar all trädfällande
personal och bidrar med sakkunskap när
det gäller träd och trädvård, framförallt i
stadsmiljö och miljökänsliga områden.
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– Vi bestämde redan från starten att vi
ska ha nolltolerans mot olyckor och vi gör
kontinuerliga egna arbetsplatskontroller.
Det ställs höga krav på säkerhetsutbildning
både av produktionsledaren och andra som
utför jobbet i fält hos entreprenören, säger
Ingemar.
Lars Hedman är delprojektledare och har
som beställare resurser för driftuppfölj
ning och virkeshantering för ett så effektivt
a rbetssätt som möjligt.
– En entreprenad trädsäkrar cirka en mil
i månaden, berättar Lars. Förutom trädfäl
lare och trädklättrare använder entrepre
nören också skördare, en större maskin som
fäller stora träd samt kvistar och kapar upp
dem direkt. Vi ställs ofta inför svåra förhål
landen och just här är det bergigt med tät
skog och det har varit blött hittills i vinter.
Jan-Erik Lundh kan konstatera att det
skett stora förbättringar utmed trädsäk
rade sträckor.
– På trädsäkrade sträckor har det varit få
eller inga störningar på grund av fallande
träd och vid kraftiga stormar med orkan
vindar har trafiken kommit igång snabbt
efter avstängningen.
Han avslutar med ett exempel på fram
gångsrik kommunikation när Trafikver
ket tillsammans med Länsstyrelsens och
Skogsstyrelsens representanter under två
timmar pulsade i snön i ett vackert betes
projekt vid Tydjesjön strax söder om Åmål,
som ska trädsäkras.
– Under tiden vi gick, berättade vi om
våra metoder för att tillfredsställa behovet
av både trädsäkring och miljöhänsyn och
det slutade med att både vi och represen
tanterna för de båda myndigheterna var
eniga. Metoder som att lämna alla stabila
träd, lämna död ved, undvika att köra med
maskiner och ställa högstubbar, så kallade
trädpyloner och trädruiner var nyckeln till
framgång.
Kerstin Ericsson
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Trädsäkring strax söder om Åmål. Före ...
... och efter.

Sträckor som trädsäkrades 2014
Norra Stambanan, Gävle–Ockelbo.
Vänerbanan, Åmål–Trollhättan.
Nynäsbanan, Västerhaninge–Nynäshamn.
Flemingsberg–Tumba–Södertälje–Järna.
Älmhult–Olofström.
Skånebanan, Hässleholm–Kristianstad.
Bergslagsbanan, Kil–Nykroppa.
Totalt trädsäkrades cirka 35 mil 2014.
Sträckor som trädsäkras 2015
Bergslagsbanan, Nykroppa–Borlänge.
Svealandsbanan, Södertälje–Eskilstuna.
Laxå–Karlstad.
Totalt trädsäkras cirka 30 mil 2015.
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Hans Lundström, operatör, under arbete i IMV 200.

Koll på spåret i 200 km/tim
Dag och natt håller mätvagnar koll på till
ståndet för Trafikverkets spår. På ett år
rullar de 70 000 kilometer. Huvudspåren
mäts sex gånger per år.
Den nyaste vagnen IMV 200 kan kontrol
lera spår och kontaktledning i 200 km/tim.
Spårlägesfel som kan vara urspårningsfar
liga larmas direkt till Trafikledningen.
En morgon i februari 2014 växlas IMV
200, den modernaste av Infranords fyra
mätvagnar, ut från mätvagnshallen i Bor
länge. Körningar med mätvagnar är en
viktig del av säkerhetsbesiktningen och be
dömningen av järnvägens tillstånd.
Trafikverket har upphandlat uppdraget
av Infranord, vars mätenhet är ackredite
rad som provningslaboratorium.
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– Ackrediteringen säkerställer att mät
enheten är opartisk och fristående från
övriga Infranord, säger Åke Jalenius, som
är teknisk chef för mätenheten.
Den gula vagnen, med en front som på
minner om ett snabbtåg, började användas
2013. Vagnen är en ombyggd schweizisk
restaurangvagn. Den har försetts med mät
utrustning och en manöverhytt, som gör
det enkelt att ändra körriktning utan att
behöva flytta loket.
Vagnen kan mäta i upp till 200 km/tim,
men bristen på lok som kan köra så snabbt
begränsar i praktiken hastigheten till 160
km/tim.
Dagens utväxling är början på en tio
dagarsresa som kommer att ta mätvagnen
upp till Riksgränsen och Haparanda, innan
den återvänder till Borlänge.

Operatör under den här resan är Hans
Lundström. Han har arbetat med mätvagn
ar i 15 år och stortrivs med jobbet, trots de
långa arbetsperioderna hemifrån:
– Det är ett bra jobb under eget ansvar.
Och de långa ledigheterna efter arbetspas
sen är toppen.
Operatörens arbete innefattar allt från
att klättra upp på taket och koppla el mel
lan vagnens strömavtagare och loket, till
att övervaka mätningen på datorskärmarna
vid vagnens kontrollbord. Tåget körs av lok
föraren Robert Sundström från Tågab.
Under mätvagnen finns lasrar och kame
ror för att mäta spårvidd, skevning, höjdoch sidoläge, rälsförhöjning, rälsprofil och
rälsslitage. Ett optiskt system mäter läge
och slitage på kontaktledningen. Tråden
och spårets omgivning videofilmas även för
att kunna studeras i efterhand.
De mätdata som vagnen registrerar visas
i kurvdiagram på bildskärmar vid opera
törsplatsen. Positionen bestäms med GPS
på någon meter när. Varje kväll skickas
mätdata från vagnens datorer till Infra
nords mätenhet i Borlänge. Där förs de in i
Trafikverkets analysverktyg och databaser.

Om ett urspårningsfarligt spårlägesfel
registreras går ett larm direkt i vagnen.
Operatören ringer då upp trafikledningen
och sänder ett mejl med information om
felet. Åtgärden blir hastighetsnedsättning
eller trafikstopp, beroende på hur allvarligt
felet är.
Antalet urspårningsfarliga spårlägesfel
ökade från 2009 fram till 2011. Under 2013
sjönk antalet fel, vilket delvis kan förklaras
med ändrade gränsvärden och färre mätfel.
– Jag tycker att det har blivit bättre det
sista året. Man har fått upp ögonen för pro
blemen och det finns en beredskap för att
ta hand om felen direkt, säger Hans Lund
ström.
Mätvagnens körningar handlar inte bara
om att hitta urspårningsfarliga fel. De är
en viktig del av tillståndsbedömningen av
järnvägen, som ger underlag för analys av
utvecklingen och stöd för åtgärdsplane
ring. Även mindre akuta fall av exempelvis
dåligt spårläge registreras; fel som behöver
åtgärdas för att inte utvecklas till att bli ur
spårningsfarliga, eller som kan påskynda
banans nedbrytning.
– Mätvagnarna är en viktig del av våra
säkerhetsbesiktningar och ett objektivt
verktyg för att bedöma tillståndet och för
att skapa en bild över tid av järnvägens till
stånd, säger Trafikverkets projektledare
Staffan Bäckström.
Mätvagnarna fångar inte in alla fel; exem
pelvis måste lösa befästningar upptäckas
genom att underhållspersonal går och kon
trollerar spåren. Den besiktningen utförs i
dag av entreprenörerna inom Trafikverkets
underhållskontrakt.
Göran Fält

Spårteknisk mätvagn, Infranord IMV 200,
utanför mätvagnshallen i Borlänge.
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Ledningar som ska hålla i alla lägen
De löper genom hela landet, kontaktledningarna som levererar el till loken
och därmed gör tågtrafiken miljövänlig.
Påfrestningarna är stora på de 12 000
kilometerna ledning. Vädret, klimatet
och geografin växlar. Trafiken ökar. Trafikverket jobbar på många sätt för att
förhindra fel och snabbt laga de fel som
uppstår.
Rapporter om fel på kontaktledningarna är
vanliga i medierna.
– I princip varje dag blir det ett kontakt
ledningsfel som stör tågtrafiken, och så har
det varit i åtminstone 15 år, berättar Maar
ten Reijm, sektionschef Nät på Trafikver
ket.
Även om inte felen är fler än tidigare, så
har den ökande tågtrafiken lett till att mer
förseningstiden ökat. Fler tåg på spåret gör
att ett stopp i trafiken får större påverkan
än tidigare.
Vanliga anledningar till att fel uppstår
är väder, vind, fåglar som orsakar kort
slutning, lok med skadade strömavtagare,
mänskliga misstag. Felen kan också bero
på komponenter som brister av utmattning
eller tillverkningsfel, varmgång i anslut

ningar, eltekniska fenomen som ljusbågar
vid kortslutningar eller spänningsskillna
der i nätet.
– De flesta fel stör inte tågtrafiken, utan de
kan avhjälpas snabbt, säger Maarten Reijm.
Han betonar att situationen inte är bra.
– Vi är inte nöjda och vi jobbar på flera
fronter för att det ska bli så lite fel som
möjligt. I grunden är kontaktledningen en
robust anläggning.
– När kontaktledningen faller ner, kan
det finnas många orsaker till detta. En van
lig anledning är avbränd bärlina.
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Målet är att minska antalet fel med 50–75
procent till 2020. Ett led i arbetet är att byta
ut gamla ledningar. En kontaktledning har
en livslängd på 40–60 år, beroende på hur
hårt trafikerad järnvägen är. Planen är att
byta två procent av kontaktledningarna
varje år, vilket innebär en årlig kostnad på
700 miljoner kronor.
– Men så stor summa har vi inte haft nå
got år. Förhoppningsvis får vi det 2016 och
många år framåt.
De nya kontaktledningarna byggs för att
klara att tågen kör i 250 km/tim. Tidigare
har kontaktledningarna på stambanorna
varit byggda för 160 km/tim, men senare
uppgraderats till att klara 200 km/tim.
Ett annat led i arbetet är att förhindra
skador på de ledningar som ännu inte ska
bytas ut. En hel del har gjorts och ska göras:
• Allt fler banor trädsäkras, vilket gör att
färre träd faller över ledningarna.
• Ett branschsamarbete har förbättrat
strömavtagarna. Vintertid var det stora problem med att rimfrost skadade slitlagret av
kol på strömavtagarens kontaktskena, vilket
ledde till att kontaktledningen skadades.
• Skydd monteras på kontaktledningsbryggorna som hindrar fåglar att sätta sig och
komma i kontakt med de spänningsförande
ledningarna. Det minskar risken för kortslutning.
• Bättre uppföljning av underhållet av ledningarna.
• Bättre utformning av anläggningarna, till
exempel placeringen av känsliga gränspunkter vid inmatningspunkter.

Arbetet fortsätter. Men felen kommer inte
att försvinna helt, säger Maarten Reijm.
– Kopplar man fel, så blir det fel. Ramlar
ett träd över ledningen, så blir det fel. Men
vi gör allt vi kan för att undvika detta.
Stina Liljas

Snäv tidplan för största bytet av
kontaktledning
På drygt elva mil av Västra stambanan på
gick under 2014 byte av kontaktledning och
elkraftmatning. Det var viktigt att den nya
anläggningen blev klar så snart som möj
ligt, så tidplanen var snäv för kontaktled
ningsbytet mellan Laxå och Falköping.
Benny Lyckebäck och Marcus Kilmo sit
ter böjda över ett par ritningar och disku
terar. Benny Lyckebäck leder landets under
2014 största kontaktledningsbyte och Mar
cus Kilmo är biträdande projektledare.
Totalt är åtta personer från Trafikverket
engagerade i projektet.
I morgon är det dags för nytt byggmöte
med entreprenören Strukton, och inför
mötet diskuterar Benny och Marcus den
senaste veckans insatser. Medan nedriv
ningar av kontaktledningar är hett stoff i
medierna har det här arbetet bra framdrift,
säger Benny Lyckebäck:

Kontaktledningsbyte på sträckan Laxå–
Finnerödja.
– Det rullar på bra. Trots att vi haft lite
bekymmer med vädret och åskproblem de
senaste dagarna håller vi tidplanen och
entreprenörens personal gör ett utmärkt

arbete, tycker jag.
Strukton har två skiftlag med 15 tekniker
som jobbar en vecka i taget med att riva och
sätta upp ny kontaktledning på sträckan
Laxå–Älgarås. Den andra etappen som om
fattar cirka tre mil dubbelspår av totalt fyra
avslutades i månadsskiftet juli–augusti.
Hela projektet är 11,5 mil dubbelspår
enkel väg. Den tredje etappen har tilldelats
SPL Powerlines och inleddes i augusti. I
den ingår även att koppla det nya kraftmat
ningssystemet AT (auto transformation)
mellan Laxå och Moholm. Den avslutande
etappen, omfattar byte av kontaktledning
och AT-system mellan Moholm och Fal
köping.
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Fakta – kontaktledning Västra
stambanan
Västra stambanan var den andra järn
vägssträckan i Sverige som elektri
fierades, efter Malmbanan. Nedspår,
alltså dåvarande enkelspår, elektrifie
rades 1926. När uppspåret tillkommit
elektrifierades detta i slutet av 1940talet. Hela dubbelspåret mellan Stock
holm och Göteborg uppdaterades för
högsta hastighet 160 kilometer i tim
men under 1960-talet då bland annat
nya transformatorer installerades. Den
senaste moderniseringen gjordes un
der 1990-talet då banan uppgraderades
med höjda elspänningskrafter för att
tåla ökad belastning.
Kontaktledningsbyte på sträckan Laxå–
Finnerödja. Ett godståg passerar när ny
kontaktledning rullas ut.

Ledningen som nu byts är i vissa fall över
50 år gammal. Hög tid för ett byte?
– Det är klart att anläggningen på den
na sträcka börjar nå sin yttersta tekniska
livslängd. Slitaget på kontaktledningen är
omfattande och det är egentligen inte så
konstigt med tanke på att ledningen har
belastats av miljoner tåg under alla dessa år,
konstaterar Benny Lyckebäck.
Han får medhåll av en av de rutinerade
elteknikerna, Jan Jönsson, som åker i en av
de tre lifträlsbilarna och drar matarkabeln
på plats i stolparna tillsammans med Fred
ric Östlid.
– Jag var här redan 1993 och inspekterade
sträckan. Redan då var ledningarna slitna,
så för mig är det absolut ingen överraskning
att Trafikverket prioriterar denna hårt tra
fikerade sträcka, säger Jan Jönsson.
Stefan Bratt
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Tuta och kör för Ostlänken
Ostlänken, Järna–Linköping, är tillsam
mans med Göteborg–Borås något helt nytt
för Sverige. De första delarna av en ny
stambana, som byggs för höghastighetståg
i 320 km/tim.
Med en budget på drygt 20 miljarder kro
nor till 2025 är Ostlänken det största pro
jektet i den nya nationella transportplanen.
När regeringen tog beslut om planen plus
sade den på 2,5 miljarder till Ostlänken
under planperioden. Därmed kan Sveriges
första höghastighetsbana vara klar för tra
fik 2028.
– Beslutet om den nationella planen är ett
kvitto på att vi tänkte rätt, när vi från dag
ett i projektet jobbade som att vi skulle få
alla nödvändiga beslut och pengar. Det här
är en bekräftelse på att finanserna är säkra

de. Nu är det bara tuta och köra, sa Ostlän
kens projektchef Ali Sadeghi efter beslutet.
De extra 2,5 miljarderna behövs för att
Ostlänken ska kunna bli klar till 2028. Till
skottet handlar inte om att jobba snabbare,
utan om att kunna hålla planerad takt. Det
beslutet är Ali Sadeghi mycket nöjd med,
liksom att regeringen nu för första gången
talar om en höghastighetsbana.
– Vi har jobbat utifrån att vi ska dimen
sionera och bygga en Ostlänk som klarar
320 km/tim. När regeringen för första gång
en ger klart uttryck för det, är även det en
bekräftelse på att vi tänkte rätt.
Ett 40-tal medarbetare jobbade 2014 i
projektet. Ett par viktiga milstolpar avver
kades under året. I början av juni lämnade
projektet en beredningsremiss. Då fick be
rörda myndigheter möjlighet att tycka till
inför Ostlänkens ansökan till regeringen
om tillåtlighet för val av korridor.
Det första av Ostlänkens fyra delprojekt,
lämnades under 2014 ut på förfrågan för
upphandling av projektering av järnvägs
planer och systemhandlingar. Hösten 2014
kom arbetet med Ostlänkens järnvägspla
ner igång på allvar. Två planer för Söder
tälje/Trosa har upphandlats, ett uppdrag
som vanns av ÅF/Tyrens. I september drog
upphandlingen av de två planerna för Norr
köping gång, och övriga planer handlas upp
under första halvåret 2015.
Länsstyrelsen i Södermanland gav i
augusti 2014 tillstånd för Ostlänkens pas
sage genom Natura 2000-området Tullgarn
Södra. Det ersatte ett tidigare tillstånd, där
dåvarande Banverket räknat med att Ny
köpingsbanan skulle kunna rivas när Ost
länken står klar, medan Trafikverket nu
gör bedömningen att Nyköpingsbanan kan
behövas också i framtiden för främst gods

trafik. Med de förändringarna bedömdes
att ett nytt tillstånd behövdes. Trafikverket
har genomfört en miljökonsekvensbeskriv
ning av påverkan på Natura 2000-området
och hållit samråd med boende och berörda.
– Tillståndet innebär att det är möjligt
för Ostlänken att passera genom Tullgarn
och det är ett viktigt beslut inför ansökan
om tillåtlighet för projektet, säger Projekt
Ostlänkens teknik- och miljöchef Anna
Forslund.
Länsstyrelsen skickade med villkor för
tillståndet. Bland annat får inga kemiska
bekämpningsmedel användas på banval
larna inom Natura 2000-området och det
ställs krav på bullerskydd.
En annan knäckfrågan är passagen ge
nom Linköping. Där vill kommunen ha en
tunnel, medan Trafikverket kalkylerat med
en passage i ytläge.
– Vi har en bra dialog med Linköpings
kommun. Men vi måste komma överens
om finansieringen för den lösning vi väljer,
säger Ali Sadeghi.
Varför ska man lägga över 20 miljarder i den
nationella planen på Ostlänken?
– Ostlänken ger oändliga möjligheter till
ökad kapacitet på järnvägen. Det blir helt
nya förutsättningar för arbetspendling.
Stockholm–Norrköping på strax under en
timme skapar en helt ny arbetsmarknads
region. Hållbara transportsystem och hållbar samhällsutveckling kräver mer järn
vägstransporter.
– Vi kommer att vara med om att skriva
svensk järnvägshistoria. De beslut vi fattar i
dag måste vara hållbara i 150 år. Det känns
läskigt men också väldigt kul, säger Ali
Sadeghi.
Göran Fält
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Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum 2014
– ett rekordår
Som i stort sett varje år under 2000talet inleddes 2014 med nya förutsättningar
för museiverksamheten även om de denna
gång mest indirekt berörde järnvägsmu
seet. Den 1 januari 2014 överfördes Luft
fartsverkets samlingar från civil luftfart
till Trafikverkets museer. En samling som
i princip var helt oregistrerad. Från och
med den 1 januari fanns alltså kulturarvet
från tre transportslag i Trafikverkets ägo
och därmed i samma resultatenhet, utom
järnväg och flyg det väghistoriska från före
detta Vägverket. Förändringen föranledde
ännu en omorganisation. Avdelningen Samlingar och kunskap delades i två delar,
inte för att personalstyrkan blev så mycket
större men för att styrningen skulle under
lättas. Chef för en ny kunskapsavdelning
blev Anna Lindgren som redan fanns vid
museet men som hade lämplig chefser
farenhet från Länsmuseet Gävleborg. En
tjänst tillfördes samlingsavdelningen med
Emelie Svensson som varit projektanställd
för inventering av samlingarna både i Äng
elholm och Gävle och som vi inte ansåg oss
kunna vara utan. Emelie har snabbt blivit
expert på tidigare gömda och till och med
glömda föremålsgrupper. Det är ett efter
längtat arbete som nu äntligen kan genom
föras med synbart resultat. Vid utgången av
2014 kunde till exempel de första föremå
len läggas ut på samlingsportalen.se. Tre
personer arbetar heltid med vägsamling
arna medan flygsamlingen, som till större
delen förvaras i en hangar på Arlanda,

förvaltas av en ideell stödförening enligt
särskilt avtal. Järnvägsmusei Vänners ord
förande, Rolf Sten, har varit behjälplig med
stöd i avtals- och försäkringsfrågor utöver
det föredöme som föreningen varit för
A rlandasamlingarnas Vänner när det gäller
kopplingen till en statlig museiverksamhet.
Tre antikvarier var under 2014 projektan
ställda för inventering av flygsamlingarna,
vilket finansierades med ett engångsbidrag
från Luftfartsverket.
Järnvägsmusei Vänners stöd till verk
samheten har aldrig varit större än det var
under 2014. Fordonsgruppen i Ängelholm
växte både bildligt och bokstavligt med
renoveringen av ångloket KA 692, som
blev definitivt färdig, för att omedelbart
dyka in i nästa projekt, det med pannpro
blem avställda, W 1229. Bakom stallpor
ten i Ängelholm påbörjades i slutet på året
också arbetena med den så kallade Hults
fredsvagnen eller SJ BF4 3896, en tvåaxlig
personvagn som kom till SJ i samband med
förstatligandet av Nässjö–Oskarshamns
järnväg på 1940-talet och som då byggdes
om för tredje klass och resgods. Den kan bli
ett bra tillskott i blandade trafiktåg bakom
de små ångloken. Även i Gävle arbetades
det hårt bakom två stallportar i det gamla
UGJ-stallet. En tågvärmevagn med diesel
drivet elaggregat blev klar för trafik lagom
till en med museet samarrangerad resa
bakom både ellok, BJ O 214, och dubbla
diesellok, T41. Till museidagen i september
kunde sedan det elektriska växelloket, Ud
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Emelie Svensson har börjat äta elefanten, det vill
säga inventera museets
föremålssamling.

Peter Magnusson skänker
ljus åt våra utställningar
och får tekniken att
fungera.
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854, göra nytta tack vare idoga museivän
ner. Som brukligt har många frivilliga varit
engagerade i tågtrafiken. Ömsesidig lycka
åstadkoms i samband med jubileumskör
ningarna med det hundraåriga ångloket F
1200. Ännu ett år riggade museivännerna
modelltågsdagar. Modelltåg14 hölls för
första gången i fordonsmagasinet på Nynäs
där även marknaden på museidagen arrang
erades då invand plats i ordinarie utställ
ningens sista hall rymde en ny utställning.
Det största åtagandet var alltjämt digitalise
ringsprojektet i samarbete med Arbetsför
medlingens utvecklingsfas, före detta Fas
3. Förespeglingar om radikala förändringar
efter valet lamslog delvis Arbetsförmedling
en, varvid tillgången till personal och där
med ekonomiskt stöd kraftigt minskade. En
återhämtning skedde under senhösten men
Järnvägsmusei Vänner fick ta ett mycket
stort ekonomiskt ansvar på grund av om
ständigheterna. Lyckligtvis fanns en ekono
misk buffert i föreningen men det går inte
att upprepa ännu ett år. Projektets resultat
lät ändå inte vänta på sig. Registreringsmå
let överträffades och efter december fanns
över 130 000 bilder sökbara på nätet. Som
om inte det vore nog har arbetena även om
fattat kartor, ritningar och böcker så mer
är att vänta. Att fortsätta verksamheten är
prioriterat och vi är bättre förberedda för
nya, tvära kast. Tack alla fantastisk musei
vänner! Ett varmt tack måste också riktas
till den anställda personalen vars insatser
kommer att presenteras i det följande. Ytter
ligare ett nytt ansikte och ett nytt namn kan
presenteras. Vi fick en ny museitekniker på
heltid i och med att Peter Magnusson ville
stanna hos oss efter en tid på försök. Peter
har en bakgrund på både teater och mu
seum och ligger bakom det ljus som flödar
över våra nya utställningar. Nytt namn fick
Helena Berg som efter sommarbröllop blivit
Helena Skärström. Här är i vart fall de som
var med och gjorde det hela under 2014:

Internstyrelse – Trafikverkets museer
Christer Hårrskog

Lars Berggrund
Karin Englund
Johnny Hedman
Niclas Härenstam
Birgitta Johansen

Sofia Seifarth
Rolf Sten

Robert Sjöö
Carolina Engberg
Robert Herpai
Ingvar Carlsson/
Ewe Windahl

Ordförande,
Trafikverket,
kommunikationsdirektör
Trafikverket,
Senior advisor
Nordiska Museet,
ekonomidirektör
Trafikverket,
chefsarkitekt
Trafikverket,
informationschef
Riksantikvarieämbetet,
sakkunnig i
verkssekretariatet
Tekniska museet,
chef Samlingsavdelningen
Järnvägsmusei Vänners
ordförande
föredragande,
verksamhetsansvarig
sekreterare
facklig observatör SACO
facklig observatör SEKO

Museichef
Robert Sjöö

Trafikverkets museer/
Sveriges Järnvägsmuseum

Intern service
Carolina Engberg
Rolf Jansson
Lars Erik Jonsson
Martin Öhlin

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

Avdelning Samlingar
Katarina Sandberg
Kjell Enström
Jan-Olof Montelius
Stefan Nilsson
Emma-Kristina Stilje
Emelie Svensson
Kristin Thorrud
Göran Eriksson
Jonas Eriksson

chef
assistent, vägsamlingen
antikvarie, vägsamlingen
assistent, Sveriges
Järnvägsmuseum
projektledare, vägsamlingen
antikvarie,
Sveriges Järnvägsmuseum
antikvarie,
Sveriges Järnvägsmuseum
fordonstekniker, vägsamlingen, timanställd
antikvarie, Arlandasamlingen,
projektanställd
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Jan Forsgren
Johanna Krumlinde
Ingemar Nilsson

Bojana Simsic

assistent, Arlandasamlingen,
timanställd
antikvarie, Arlandasamlingen,
projektanställd
assistent,
Sveriges Järnvägsmuseum,
timanställd
antikvarie, Arlandasamlingen,
projektanställd

Avdelning Kunskap – Sveriges
Järnvägsmuseum
Anna Lindgren

Sten Holm
Stefan Carlsson
Thom Olofsson

chef, även dokumentation
väghistoria
arkiv, bibliotek och
forskarservice, 75%
bildarkiv, bibliotek och
forskarservice
sakkunnig fordon
finsnickeri
ansvarig restaurering

Anja Helldal
Lars Olov Karlsson

arkivarie, timanställd
järnvägshistoriker, timanställd

Christina Engström
Robert Herpai

Avdelning Publik verksamhet – Sveriges
Järnvägsmuseum
Mia Lundstedt
Olle Andersson

chef
reception, butik och
specialarrangemang
Anna Cullfors
museipedagog, konsult
Mikael Dunker
marknadsansvarig
Maria Eriksson-Bergström ansvarig utställning
Peter Iller
storytelling och
mediaproduktion
utställningstekniker
Peter Magnusson
programansvarig
Helena Skärström
Zebastian Bergström
Monica Granath
Emma Hansson
Oskar Herpai
Frida Holmgren
Carolina Holmsten
Linda Jansson-Forsmark
Fredrik Larsson
Amanda Lingsäter
Anna Nygren

utställningsbygge, timanställd
reception, timanställd
minitåg, timanställd
minitåg, timanställd
reception, timanställd
minitåg, timanställd
reception, timanställd
reception, timanställd
minitåg, timanställd
reception, timanställd

Avdelning Tågtrafik – Sveriges
Järnvägsmuseum
Henrik Reuterdahl
Martin Öhlin
Staffan Källström
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chef
projektledare, lokförare
och instruktör, 75%
fordonsmekaniker, ånglok

Pär Lindberg
Johan von Oelreich
Hans Sjögren
Mattias Smedberg

reservdelshantering
fordonsmekaniker, ellok
fordonsmekaniker, vagnar
fordonsmekaniker, ånglok

Jonas Andersson
Rasmus Axelsson

reparatör, timanställd
byggnadsantikvarie,
timanställd
reparatör, timanställd
rälsbussförare, timanställd
lokförare, timanställd
hovmästare, restaurangvagn,
timanställd
växling, timanställd
lokförare, timanställd
servering, restaurangvagn,
timanställd
lokförare, timanställd
rälsbussförare, timanställd
fordonsmekaniker,
Ängelholm, timanställd
rälsbussförare, timanställd
reparatör, timanställd
lokförare, timanställd
förrådsman, timanställd
lokförare, timanställd
fordonsmekaniker,
timanställd
lokförare, timanställd
kock, restaurangvagn,
timanställd
reparatör, timanställd
fordonsmekaniker,
timanställd
rälsbussförare, timanställd

Tobias Bengtsson
Per-Erik Björkman
Lars Cardell
Mårten Dunér
Sebastian Eriksson
Peter Flink
Margareta Jernberg
Per-Åke Lampemo
Kenneth Landgren
Anders Lindberg
Anders Lundberg
Yngve Lundberg
Robert Montgomery
Ingemar Nilsson
Jonas Nilsson
Anders Nyman
Tim Svensson
Linus Sjöbrandt
Per Strandberg
Anders Westerberg
Ewe Windahl

Digitalprojektet – Järnvägsmusei Vänner
Lennart Lundgren
Daniel Andersson
Nils-Erik Bjärlund
Daniel Dufvenberg

Martin Åkerlund

projektledare
logistik och kvalitetskontroll
IT-expert
utbildning och kvalitetskontroll
bokskanning, rullskanner och
bildtolkning
ekonomi och bildtolkning
bildtolkning, föremåls- och
arkivarbete
ekonomi och bildtolkning
logistik och bildtolkning
scanning, kvalitetskontroll
och bildbearbetning
bildtolkning

Bengt Lindberg
Rolf Sten

kvalitetskontroll, timanställd
utbildning, timanställd

Rolf Gustafsson
Anne Marie Klang
Theresia Nielsen
Vera Radic
Annelie Talsi
Björn Volt

Publik verksamhet

En gävletjej, Janna Thornberg, blev årets besökare nummer 60 000.
Mamma med dotter var mycket glädjande för oss typiska museigäster under 2014.
Det går inte att namnge alla som är delak
tiga i verksamheten, allt från museivän
nerna i verkstäder och fordon, inhyrda
experter i restaureringen eller entreprenörer som byggt såväl utställningar som
spår och byggnader men det är åtskilliga
personer inblandade. Följande företag har
varit verksamma på museiområdena under
stora delar av året, i vissa fall dagligen un
der hela 2014:
Björn Lind, Hedesunda
Fastighetssnabben
Industrirörteknik i Gävle AB,
Thomas Lydén
Infranord AB
ISS Städtjänster AB
Källbergs Bygg AB
Lodéns Industrimontage AB
Mej Bygg i Gävle AB
Samhall AB
Sweco

Snickeri, fordonsrestaurering
Fastighetsservice
Metallarbeten,
fordonsrestaurering
Spårbyggen och
bangårdsarbeten
Daglig städning
Utställningsbygge
Renovering av vändskivor
Byggnadsarbeten
Daglig städning
Projektering

Ännu en milstolpe passerades i och med
att besökstalet för första gången översteg
60 000. Vi har i statistiken valt att bort
se från järnvägens jubileumsår 2006 då
över hälften av det årets besökare kom till
a rrangemanget TÅG 150 under fyra dagar.
(I övrigt var det ett ganska mediokert år
sett till antalet som kom till museet.) Resul
tatet för 2014 blev 60 351 och gäst nummer
60 000 möttes med uppmärksamhet och
priser. Det var faktiskt bara tre år tidigare
som vi gjorde samma sak med nummer
50 000. De som kommer hit tycker dess
utom riktigt bra om oss, vilket vi dels ser i
det direkta bemötandet men också i de en
käter som Trafikverket gör för att följa upp
det goda värdskap som vi har tagit på oss.
Det så kallade nöjdkundindex (NKI) över
hela året stannade på 88 av 100. Det kanske
inte säger så mycket men då ska man veta
att många framgångsrika företag strävar
mot 70, vilket anses vara bra och att vi förra
året nådde 81. Vi vet att framgångsfaktorn
varit bemötandet av gäster och satsningar
på utställningar och arrangemang med ett
bredare anslag i samarbete med andra som
också vill få ut något av detta. Det leder till
fler kontaktytor men framför allt ett större
engagemang. Vi ser till exempel att den vik
tigaste och största informationskällan inför
ett besök på museet är rekommendation
från andra. Det är långt fler som kommer
av den anledningen än en annons. Ungefär
hälften av gästerna har varit här för för
sta gången medan en tredjedel angett att
de kommer hit regelbundet. Det gäller att
vårda varumärket.
Årets stora satsning gjordes på ett oprö
vat men spännande kort, steampunk. Tack
vare vår egen ångpunkare, Kristin Thor
rud, drogs vi med i en kreativ process som
slutade med att en internationell festival
skulle arrangeras på museet av Uppsala–
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Gävle Steampunksällskap och Science Fic
tionorganisationen Swecon. I sanning ett
djärvt grepp men också en spännande möj
lighet. Steampunk, för den som inte vet, är
en kulturyttring som tar avstamp i 1800talets ångteknologi och mekanik i ett slags
dåtida Science Fiction och estetiska krea
tioner vad gäller såväl klädsel som fantasi
fulla apparater. Styrkta av bilutställningen,
Windwagon och Lego året innan bestämde
vi oss för att själva ta ut svängarna med en
utställning på temat. Vår 1800-talssam
ling som är vår absoluta styrka är ju rena
guldgruvan att ösa ur. Med den lilla ång
dressinen från Stockholm–Västerås–Berg
slagens järnväg i centrum designade Maria
Eriksson-Bergström en fantasieggande utställning där allehanda skapelser tillver
kade av steampunkentusiaster från hela
norden lånades in. Från Tekniska museet
och Siljan AirPark kunde vi hämta Sveri
ges äldsta luftballongkorg och ett ångdrivet
experimentflygplan, ”Flugan” från 1897,
konstruerat av uppfinnaren, Carl Nyberg,
som måste varit steampunkare långt innan
ordet fanns. Lyckligtvis lyfte hans plan bara
någon halvmeter varför Nyberg överlevde
flygförsöken och kunde ta fram blåslampan
som skulle bli föremål för hans försörjning.
Till vissa seriösa ångvänners skepsis lät vi
utstyra ett av våra ånglok i ångpunkskrud
efter ett vinnande tävlingsförslag från
Kanada. Järnvägsmusei Vänner hjälpte till
med projektet som utmynnade i att E2 nr
904 blev Järnsaxa under 2014. Loket är
nu återställt i sin normala skepnad. Festiva
len genomfördes under tre dagar i slutet av
juni i riktigt uselt väder, kallt och regnigt.
Även om den stora publiken därmed ute
blev så fullkomligen invaderades museet
av festivaldeltagare i fantastiska utstyrs
lar och kreationer som höll eller deltog i
seminarier, föreläsningar och försäljning av
science fictionprylar. Höjdpunkten för dem
blev en stor bal i utställningen.
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Fantasifullt skrudade museibesökare och samarrangörer.
Det kom alltså inte många så kallat van
liga gäster till steampunkdagarna men
utställningen drog ändå en hel del under
sommar och höst. Med nyöppnad Legoutställning gjordes en rivstart i januari och
februari och där lades grunden för det lyck
ade publika året. Kvalitetsfördjupning blev
det under våren i och med samarbetet med
”Skapande skola”, kulturrådets satsning på
kultur i skolan och pedagogiskt samarbete
med både Demensföreningen och Alzhei
merfonden. Insatsen möjliggjordes genom
läraren Anna Cullfors som vi engagerade
genom Perido Skills. En ambitiös barnfesti
val drabbades tyvärr också av kyla och regn
men det bekymrade inte Kulturskolan,
Gycklarkompaniet eller showen Rockring
med Ayla Kabaca och Klas Backman på scen
som var några av attraktionerna. Minitåget
var av förklarliga skäl inte så uppskattat
som det brukar vara och vädret var defini
tivt inte med oss på de två stora arrange
mangen under det första halvåret. På det
väntade en varm och solig badsommar så
det finns sparkapital trots de fina siffrorna.

Många av dem som
är intresserade av
Steampunk tillhör
en generation som
annars inte skulle
ha någon relation
till gamla ånglok.
Genom festivalen
väcktes ett intresse
hos många.

Ångloket Järnsaxa, alias E2 904.
Steampunkutställningen blev nominerad till årets utställning.
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Samarbetet med lokala föreningar upp
repades med så kallade motorsöndagar lik
som rälsbussturerna till fordonsmagasinet
återupptogs för tredje säsongen. Annars
gällde det att hålla tummarna för att ut
ställning och marknadsföring skulle räcka
för en bra turistsäsong. Det blev en ganska
normal sommar men utan motorsöndag
arna hade det nog sett ganska mörkt ut.
Temat för årets museidag var lite provoce
rande, ”finare förr”, med tanke på hantverk
och design med fokus på vår restaurering.
Dessutom var dagens final på firandet vår
hundraåring ångloket F 1200. Nu fick vi
fint väder så det kom en hel del intressera
de men inte anmärkningsvärt många. Det
vilar stora förväntningar på oss för höstlo
vet och Peter Iller och hans inlånade elever
från Vasskolans teaterlinje infriade dessa
med en föreställning med det obehagliga
namnet ”Själslukaren”, som spelades upp på
vår nya scen och i steampunkutställningen.

Det var utsålda hus liksom på extra kvälls
föreställningar i övriga museet. För dem
som inte gick på teater fanns andra spök
aktiviteter att ta del av. Höstlovet har kom
mit att bli vår enskilt mest besökta vecka
och än en gång kändes entrédelen obehag
ligt trång. Följaktligen – och det syns också
i statisitiken – så beror ökningen framför
allt på vardagsslitet i den publika verk
samheten. Det är det löpande arbetet med
arrangemang mot barn och familjer, som
ger resultat i såväl besökstal och ekonomi,
som får omvärldens intresse. Andra små
men smarta arrangemang utöver sport- och
påsklovsaktiviteter var Lego-loppis, foto
maraton och pepparkastävling. Vi har ald
rig fått så stort och brett genomslag i media
som under 2014. Jag hoppas att alla musei
vänner inser att vi måste fortsätta på den
breda vägen för att få utrymme till att också
satsa på den spets vi förvaltar, det järnvägs
historiska kulturarvet.

Peter Iller och hans ensemble av elever från Vasaskolans teaterlinje
som använde sin ledighet till att spela teater på museet.
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Ett lyckligt trafikgäng har
anlänt till Stockholm med
F 1200-tåget från Malmö.

Tågtrafik
Vår tågtrafik är självklart också en del av
den publika verksamheten. Den har förde
len att inte vara begränsad till Gävle även
om större delen av tågkörningen bedrivs
här eller till och från museets huvudort.
Mer än en tredjedel av museets besökare
reste också med tåg under 2014. Dessutom
tillkommer över 5 000 resenärer i våra tåg
mellan andra destinationer som inte ingår
i besöksstatistiken. Detta år fick vi drag
hjälp av ångloket F 1200 vars uppnådda
100 år firades rejält med tre större resor.
Turnén startade med turer över Hallandsås
i augusti och avslutades med Årgångståget
från Stockholm till museidagen. Det största
åtagandet var tvådagarsresan från Mal
mö till Stockholm via Nässjö för att även

uppmärksamma Södra stambanan som blev
150. Samtliga tåg var i stort sett fullbelag
da och i synnerhet stambanetåget lockade
ut massor av människor till stationer och
längs linjen som vi aldrig skulle kunna räk
na. Om resenärer och åskådare var glada så
var personalen närmast euforisk när tåget
anlände tidtabellsenligt till Stockholm på
söndagskvällen efter att allt hade gått enligt
noggrant genomarbetad plan. Det var första
gången på 80 år som ett persontåg med ång
lok gått längs hela Södra stambanan. Vilken
återkomst för drottningen F 1200 som en
gång byggdes för den allt tyngre trafiken
Från Stockholm till Malmö. I sanningens
namn måste erkännas att hon denna gång
fick lite draghjälp av B-loket nr 1316.
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Äntligen har museet möjlighet att använda ett mindre ånglok i museitågstrafik.
Ka 692 var i tjänst under museidagen.
En resa för att ordentligt inviga det av
några museivänner renoverade elloket från
Bergslagernas järnvägar (BJ), O nr 214,
gjordes som ett samarrangemang med vän
föreningen på gamla BJ-spår. Den nygamla
så kallade Bergslagsexpressen löpte inte
helt smärtfritt under två dagar från Gävle
via Falun och Ludvika till Karlstad och hem
via Kristinehamn. O-loket ville inte riktigt
vara med hela vägen men reservdragkraft
fanns med i form av museets båda T41-lok,
varav det ena normalt förvaras i Falun hos
museiföreningen Gefle–Dala Järnväg och
det elektriska Da-loket nr 888 som drog ett
servicetåg bakom huvudattraktionen. För
seningar och delvis oplanerad variation av
dragkraften verkade inte störa resenärerna
nämnvärt. Hemkomsten till Gävle skedde
helt enligt tidtabell. Fullt tåg blev det också
med den troligen sista turen mellan Gävle
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och Norrsundet för en julmarknad på desti
nationen. Över 400 personer tyckte att det
var ett trevligt sätt att tillbringa en söndag i
december. Tåget drogs av det oljeeldade ång
loket B 1428 i sitt patinerade avställnings
skick. Den första provkörningen på över 40
år hade under våren genomförts med lyckat
resultat. Loket var även i gång under musei
dagen, tillsammans med Järnsaxa, aka E2
904, och ännu ett ånglok som togs i trafik
under 2014, den lilla tendermaskinen, Ka nr
692. Efter många års arbete på flera platser
blev loket till sist helt färdigt genom verk
stadsgruppen i Ängelholm i ett trovärdigt
1930-talsutförande. Efter provkörningar
i Skåne gjordes premiärturen i Gävle för
deltagarna i konferensen för International
Association of Transport and Communica
tions Museums (IATM) som delvis hölls på
Sveriges Järnvägsmuseum.

Tågtrafikavdelningen har även varit dri
vande för ommålning av två fordon i sam
lingen som är tänkta för en hel del trafik.
Ett tidigare försök med en sovvagn föll så
väl ut att MPA måleri i Tillberga utanför
Västerås anlitades för utvändig återställ
ning i 1970-talsutföranden av dieselloket
T43 nr 235, sovvagnen WL5DE 4639 och
liggvagnen BC2T 3566. Särskilt dieselloket
i sin trikolor blev rejält uppmärksammat.
Ett färggrant diesellok, T43 235, har precis anlänt till Gävle från
måleriet utanför Västerås.

Färgsättningen av T43 var en genomtänkt
satsning av SJ i början på 1960-talet när
de gråsvarta ångloken skulle fasas ut mot
något nytt och mer färgstarkt. Vi gjorde en
så kallad roll-out på museidagen och loket
fick därefter dra Årgångståget tillbaka till
Stockholm, vilket blev mycket uppskattat
av resenärerna som inte kände till detta i
förväg. Museet förvaltar nu en liten park av
förhållandevis moderna fordon i gott skick
som är en viktig balans mot det för tillfället
stora fokus som ligger på 1800-talet. Ett helt
modernt fordon som vi har fått förtroendet
att förvalta är Trafikverkets konferensmotorvagn, Y1S 1363. En viktig anledning
är att idén föddes inom Tågtrafikavdelning
en och genom att använda samma tillväga
gångssätt och entreprenör för ommålning
som för våra egna fordon kunde vi vara
trygga med ett bra resultat. Vagnen förva
ras nu hos oss och hanteras som en tjänst
som vi säljer. När vagnen ska köras har ett
avtal tecknats med en extern trafikutö
vare då vårt eget tillstånd är begränsat till
museitågstrafik. Kravändringar kommer

och museet fick ett uppdrag av Trafikver
kets generaldirektör att utreda ett gemen
samt trafiktillstånd för Trafikverket eller
en licens som det kommer att heta. Trans
portstyrelsen hade för övrigt kommit på
nya förelägganden efter revisionen 2013
som krävde en hel del plötsligt arbete.
Ett bakslag blev en brand som uppstod i
en av våra trafikvagnar för andra och tredje
klass, BCo7b nr 3213, kvällen innan kör
ningen till Norrsundet. Branden startade
mellan inner- och yttervägg i korridoren
så att orsaken har med elvärmen att göra
är ganska givet men utredning pågår i skri
vande stund. Vagnen är bedömd att ha be
gränsat kulturhistoriskt värde i samlingen
så den kommer med största sannolikhet
att avvecklas. Det är särskilt sorgligt med
tanke på att en hel del arbeten nyligen lagts
ned på vagnen av gänget i Ängelholm.
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Samlingarna
Det kan ju låta förvånande att en av våra
vagnar bara har ett begränsat värde. Hur
kan det vara möjligt? Fördelen med många
fordon och förhållandevis goda förva
ringsutrymmen är att vi kan välja vilka
fordon som ska lämnas orörda, vilka som
ska återställas till vilken nivå och vilka vi
ska använda i tågtrafik. Trafik, utöver för
siktiga motorstarter och rullningar för att
förhindra lagerskador, innebär självklart
ett slitage. Av vissa typer finns det ett stort
antal fordon bevarade, vilket ger oss möj
ligheter att använda och visa en generation
fordon, till exempel den som har hög nos
talgifaktor, och faktiskt slita ut den. Andra
kan användas sparsamt och några inte alls.
Vi har därför delat in våra fordon i tre klas
ser utifrån det kulturhistoriska värdet, högt
kulturhistoriskt värde, MA, visst kulturhistoriskt värde, MB, och rena trafikfordon,
T. Till exempel finns sju ånglok av typen B
i museets ägo, två lok nr 1283 och 1428 har
valts som MA och ett lok, nr 1429, som MB
medan nr 1109 och 1316 är T-lok. Två lok, nr
1135 och 1150 är sparade för tillfälligt ut
ställningsändamål respektive reservdelar.
De kulturhistoriskt värdefulla fordon som
används mer eller mindre regelbundet får
dessutom en tilläggsbokstav T i registren,
följaktligen MAT eller MBT. Vagn 3213 är
av olika skäl klassificerad som MBT. Det
finns inte fler vagnar av samma typ på mu
seet, däremot ett flertal snarlika med högre
kulturhistoriska värden, de som ingår i kon
 era
ceptet Årgångståget. Däremot finns fl
stycken i både nitat och svetsat utförande
på museiföreningar. Fordonsavvecklingen
avslutades som projekt 2014 och då hade
244 fordon avförts varav 114 till försäljning
och 130 till skrot.
Strax före jul kunde vi teckna kontrakt
med Green Cargo AB för köp av det för
museet sedan länge öronmärkta första
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Rc-loket, Rc1 nr 1007. Den tiden är förbi
då museet bara kunde ta över statens av
vecklade fordon. Nu finns det alltid en pris
lapp och i takt med att allt fler operatörer
kör med allt äldre fordon har priserna på
begagnad rullande materiel gått upp. Pro
blem med lönsamheten i bolagen innebär
koll på varje detalj även vid planerad av
veckling. Inga friska komponenter får gå
till spillo. Ett motorbyte på vårt blivande
lok ansågs lönsamt för att få ut ytterligare
några kommersiella mil. Kanske leder detta
till en sund ekonomi men andra värden än
de som kan mätas i kronor och ören blir säl
lan hörsammade. Museet är till den absolut
största delen en med skattemedel anslags
finansierad verksamhet så vi måste ha en
ödmjuk hållning. I fallet med Rc-loket har
vi bedömt att det är värt att satsa på både
bevarande och återställning till ett möj
ligt, äldre utförande i orange färgsättning.
Tidpunkten är lämplig då både museet och
den första elektriska statsbanan fyller 100
år 2015. För dem som kan ha synpunkter
på nivåer på både det ena och andra är det
viktigt att förstå att loket kommer att ta
en lejonpart av de rörliga medlen för nästa
verksamhetsår. Även återställningen måste
köpas.
Det finns som sagt värden som inte går
att mäta i pengar. Av vänföreningens förste
ordförande, framlidne Erik Sundström, fick
museet överta hans egenhändigt byggda
samling av fordonsmodeller, främst gods
vagnar från privatjärnvägar i skala 1:45.
Erik var, utöver sitt enorma järnvägskun
nande, nestorn för godsvagnarnas histo
ria, inte minst synliggjort i den bok som
han och museet gav ut 2010. Erik var också
en av de tidiga modelljärnvägsbyggarna.
Modellerna som vi omedelbart ställde ut
är byggda på 1950- och början av 1960talet. I dag känns det bra att Erik hann få se
vagnarna på plats i sin nya miljö på muse
et. Samlingarna tillfördes en hel del annat

Ett osannolikt vindsfynd i form av 150 oanvända linnedukar, märkta
TR, tillfördes samlingarna och i synnerhet Årgångståget. Dukarna är
av mycket fin gräddvit linnedamast. De är med största sannolikhet
vävda på Dalsjöfors linneväveri AB.

Alldeles innan jul
köptes det första
Rc-loket nr 1007
från Green Cargo
AB.

spännande. Från en av museets förgrunds
gestalter, Oscar Werner, som presenteras
utförligt i Lars Berggrunds museihistorik,
kom både arkivhandlingar och uniforms
delar genom hans sonson, Mats. Den för
sta museichefens arvingar kom också fram

till att museet är den bästa platsen för hans
stiliga paraduniform. Efter förändringar av
anläggningen som Trafikverket förvaltar i
Dala Storsund överfördes uniformsdelar,
personlig utrustning, plaketter, handeld
vapen, utbildningsplanscher och filmer. Det
hade föregåtts av ett allmänt upprop från
museet om föremål från det nedlagda Järn
vägens driftvärn. Man ska inte gå över ån
efter vatten som den före detta ställföreträ
dande driftvärnschefen, Anders Svensson,
uttryckte det med glimten i ögat. Efter ett
nära samarbete med Jernhusen AB för åter
ställningsarbetena av Stockholms Central
överförde bolaget två målningar av Oscar
Hultgren som utförts inför ombyggnaden
1927. Ursprungligen var det tre Stockholms
motiv som hängde i särskilda panelfält där
McDonalds i dag har sin sittavdelning. Den
tredje tavlan befinner sig hos en privatper
son i Wien. Ett smått fantastiskt vindsfynd
hos sonen till Skansenkrögaren Rolf Lars
son var 150 oanvända linnedukar från AB
Trafikrestauranger. Sonen Inge har gått
i pappas fotspår och tjänstgjorde i restau
rangvagnen på Årgångståget när han plöts
ligt släppte bomben. Klart att vi ville ha
dem! Hälften av dukarna har rätt format
för restaurangvagnsborden så nu kan det
riktiga matsilvret ligga på rätt dukar. 17 av
SJ:s biljettkontor lades ned under 2014 och
från Gävle tog vi hand om disk, sittmöbler,
elektronisk nummerpresentatör, hyllor för
trycksaker, kontorsmöbler, logotype som
suttit på väggen och anslag. Inventering
en av föremålssamlingen intensifierades
under 2014 för att vi inom en treårsperiod
verkligen ska veta vad vi har i våra magasin.
Parallellt pågår den löpande mer fullstän
diga registreringen och alldeles efter det att
klockorna ringt ut 2014 kunde Järnvägsmu
sei Vänners anställda IT-snille, Nils-Erik
Bjärlund, lägga ut de första knappt tusen
föremålen på museets hemsida, samlings
portalen.se.
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Kunskap
Samlingarna av arkiv, bilder och litteratur
ligger under Kunskapsavdelningens ans
var. Anledningen är att med dessa är det
informationen, inte mediet i sig som är det
stora värdet. Samtidigt är en ändamålsenlig
förvaring naturligtvis helt nödvändig. Våra
förbättrade lokaler är en av anledningarna
till att Svenska Järnvägsklubben (SJK)
överlämnade ett 50 flyttlådor stort arkiv
material, bland annat bangårdsritningar
som tidigare gallrats av SJ. Det underlättar
för forskarna att så mycket material som
möjligt finns på ett och samma ställe även
om de som bor i eller har nära till huvudstaden kan ha invändningar. Allra bäst är
naturligtvis att handlingar finns digitalt
och det jobbades för fullt med detta, inte
bara med bilder utan inte minst just ban
gårdsritningarna. Samlingsportalen kommer att bli ingången. Av tryckt material
finns nu så kallade arvodesstater vid SJ
mellan 1872 och 1898 sökbara. Arvodessta
ten är helt enkelt en detaljerad lönelista där
inte bara lönen och när den började gälla
anges utan även den anställdes födelseår,
anställningsår och år i nuvarande tjänst, en
guldgruva för släktforskare. Man kan även
beundra den totala öppenheten med infor
mationen, men på den tiden tillämpades
inte begreppet individuell lönesättning.
Museets egen dokumentation accelere
rade. Anna Lindgren var till och med re
daktör och en av huvudförfattarna till en
handledning om hur de bör göras. Boken
Industridokumentationer. Hur och varför?
publicerades i maj och var ett samarbets
projekt för Jernkontoret med KTH, Teknis
ka museet, Arbetets museum, Länsmuseet
Gävleborg och Centrum för näringslivshis
toria. Vi fick anledning att ännu ett år ge
ut ett praktbokverk med De första stambanorna – Nils Ericsons storverk. Vi lycka
des inspirera styrelseledamoten och den
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De äldsta arvodesstaterna finns på
samlingsportalen.se.
tidigare ordföranden i vårt museiråd, Lars
Berggrund, att ta sig an ämnet om mysteriet
om hur det egentligen gick till när statens
järnvägar började byggas. Lars engagerade
i sin tur sin tidigare kollega i Banverket,
Sven Bårström och så hade vi utöver vilja,
arkivmaterial och bilder två utomordent
ligt kompetenta författare. Båda har suttit i
ledningen för Banverket. Vacker layout fick
boken av samme man som formger Spår och
våra tidigare större böcker, Anders Jans
son. Anders tjänstgjorde även som arkivsö
kare liksom vår egen Robert Herpai. Boken
blev inte bara vacker. Den innehåller en hel
del ny kunskap också. Den som vi ska för
medla enligt vårt uppdrag.
Kunskapsförmedling har också gjorts
genom föreläsningar, seminarier och ar
rangemang. Forskardagarna, två helger om
året, som drivs av Järnvägsmusei Vänner
lockar allt fler. Vårt konferensrum räcker
inte längre. Föredrag har arrangerats om
byggnadsvård, restaurering och järnvägens

De första stambanorna
– Nils Ericsons storverk
av Lars Berggrund och
Sven Bårström gavs ut
lagom till jubileumståget
med ångloket F 1200.

Under årets museidag var det till fordonsmagasinet det köades. Hit var marknaden förlagd och
här visades museets fordonsrestaurering.

driftvärn. Byggnadsvården ägnades en hel
dag i samarbete med Svenska byggnads
vårdsföreningen. Föreningen besökte oss
för att studera verksamheten med digitali
sering och restaurering plus att de åkte med
vårt tåg under deras årsmötesresa. Med få
verksamma personer i den egna persona
len blir samverkan så mycket viktigare.
Planerade och konkreta projekt pågick
med, utöver de redan nämnda, Göteborgs
Universitet genom Hantverkslaboratoriet
i Mariestad, Högskolan i Gävle och Luleå
universitet. Museets personal har även in
gått som kunskapsresurs i projekt inom
Trafikverket som berör hantering av trans
porternas kulturarv.
Något som är väldigt tillfredsställande
är att verksamheten innehåller stora prak
tiska inslag genom fordonsrestaureringen.
Kunskapstråden är smal, så mycket arbete
har lagts ned på att förbereda kunskaps
överföring, anpassning och breddning för
att arbetet ska ha relevans på lång sikt. Det
dagliga arbetet har ägnats åt restaurang
vagnen Ro2 nr 2702. Restaureringsarbete
innebär ständiga utmaningar och ofta över
raskningar. Ett spännande tillfälle var när
det bakom ett vitt väggfält mot taket plöts
ligt framkom en blå nyans som inte borde
vara där. Efter djupare efterforskningar
visade det sig att det borde den visst. Blått är
spännande då färgen döljs effektivt på äldre
svart/vita fotografier genom att den blir
väldigt ljus. Vi kunde konstatera att det blåa
går igen i flera takfält också och att den fär
diga vagnen kommer att bli ännu vackrare.
En hel del insatser har också gjorts på die
selloket T43 nr 235 innan ytbehandlingen
i Tillberga, liksom reparationsinsatser på
tidigare restaurerade fordon som använts
i trafik. Nästa stora projekt, personvagnen
Co4 nr 1275 har stått i ögonvrån hela året
men arbetet har begränsats till demonte
ring. En god nyhet var att taket verkar vara
i bättre skick än vad man kunnat frukta.
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Stackars IATM-delegater tvingas fira svensk midsommar i samband med årets
konferens på Sveriges Järnvägsmuseum.

Övrig verksamhet
Det internationella kontaktutbytet är
mycket viktig för en förhållandevis smal
verksamhet. I år skedde det mesta på hem
maplan. Vi stod som värd för det årliga nord
iska järnvägsmuseimötet, denna gång med
tema; Hur mycket teknik tål vi? Vi tittade
på vårt pågående utställningsbygge, res
taureringen, digitaliseringen och tog även
en tur med konferensmotorvagnen. Som
vanligt känner vi igen problem som gemen
samma men att vi ligger i olika faser. Rent
konkret gav mötet att våra danska kollegor
vill ha vår och Järnvägsmusei Vänners hjälp
med att starta ett digitaliseringsprojekt.
Danskarna har också tagit utgångspunkt i
vår bevarandeplan för järnvägsfordon och
avvecklingsprojektet, vilket är stärkande
för oss. Den numera årliga konferensen för
IATM anordnades i Sverige som en stafett
med start hos Livrustkammaren i kungliga
246

slottet med slutsträcka i vårt magasin på
Nynäs/Blåsåsen. Mellansträckor klarades
av på Postmuseum, Spårvägsmuseet och
Tekniska innan det var dags för Årgångs
tåget att köra delegaterna till Gävle och
Sveriges Järnvägsmuseum. Temat var Exchange Platforms – Hands on and Best Practice. Mindre föreläsande och mer diskussion
på golvet ute i museerna var tanken som av
allt att döma föll väl ut. Konferensen ägde
rum veckan före midsommar så vi tjuvstar
tade med lite typiskt svenskt midsommarfi
rande med allt som hör därtill inne i museet
– jag tänker då på midsommarstång och
ringdans med allt från ”Vi äro musikanter”
till ”Små grodorna” – vilket möjligen kan
ha påverkat vårt internationella rykte. Vi
återhämtade i alla fall en del, dagen efter, i
vår restaureringsverkstad. I år var det inget
årsmöte så jag riskerade inte mitt ordföran
deskap på kort sikt.

Gävle kommun fortsatte utredandet om
ett Transport Science Center i nära sam
arbete med oss. När kommunens andra ut
redare var färdig med sin förstudie så var vi
alla överens om att det vore mycket bra för
både kommunen och oss om detta blev verk
lighet men då på en annan plats än Sveriges
Järnvägsmuseums område. Det innebär
att vi jobbar vidare med våra utvecklings
planer på egen hand. Vi har börjat så smått
med bangårdsombyggnad som ska vara fär
dig till hundraårsfirandet i maj 2015. En ny
plattform har börjat byggas mitt i bangår
den för att underlätta vid flertågstrafik och
även förebygga spårspring. Plattformskan
ten i betong kommer från Kiruna Central.

I samband med det ändras spårgeometrin
något för att bli mer ändamålsenlig och
underlätta rundgång, när loket ska byta
ände för tåget. En fungerande vattenhäst
har monterats, vilket inneburit att vi har fått
bättre koll på vattenledningar som varit ett
mysterium. Hennans station får till sist ett
godsmagasin. Från Fiskeby utanför Norrköping kommer ett snarlikt magasin som det
som stod i Hennan, vilken började återupp
föras på museiområdet under senhösten.
Till magasinet kommer ett nytt spår liksom
det friliggande smalspåret som kommer att
förlängas. Invigning av allt detta kommer
att ske på museets hundraårsdag den 23 maj
2015. Varmt välkommen då!

Godsmagasinet från Fiskeby blir en ny profil på museiområdet.
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Bildkällor
Museer och arkiv
Sveriges Järnvägsmuseum:
8 nedre [foto: Peter Iller], 13 nedre [KBBA01255], 14
övre vänster, 16 övre, 20 vänster, 22 [KBDB14437.01],
24, 25 övre [KADA01059], 25 nedre [KBCB00080],
26 [KBAA00232], 27 nedre [KDAA05905], 28
[KACA00495], 29 [KADA00422], 30 övre, 32
[KADA00993], 33 övre, 33 nedre, 34 övre, 34 nedre, 35,
36 [foto: Karl Sandels], 37, 38, 39 [KBDB09226], 40 övre
vänster [KBDB11661], 40 övre höger [foto: SJ Press], 40
nedre [foto: Lennart Nilsson], 41 övre [KBAA06841],
41 nedre, 42 [KBDB06632], 43, 44 [KDAE03664],
45 övre [KBDB12608.03], 45 nedre [KBDB12610.05],
48 [KBDB13284.03], 49 övre [KBDB13285], 49 nedre
[foto: Seved Walther], 50 övre [KBDB14003.02],
50 nedre [KBDB14014.06], 51 [KDAA02427], 52
[KBDB14174.03], 53 [foto: Lars Johnson], 54, 55 övre
[KBDB13949.07], 55 nedre [KBDB13951.02], 56 övre, 56
nedre [KBDB14360.06], 57 övre, 57 nedre, 58, 60 övre,
60 nedre, 61 övre [foto: Conny Toveland], 61 nedre,
63 [foto: Mikael Dunker], 64 övre [KDAA02436], 64
nedre [foto: Christina Engström], 68 [KBBA01085],
69 [KBBA01080], 70 [KBBA01075], 71 övre vänster
[KBBA01086], 71 nedre vänster [KBAA06809], 71
höger, 72 [KBDB14360.10], 73 höger [foto: MarieLouise Andersen], 73 nedre [foto: Mikael Dunker], 74
övre vänster [foto: Mikael Dunker], 74 övre höger [foto:
Christina Engström], 74 nedre [foto: Mikael Dunker],
75 övre [foto: Mikael Dunker], 75 nedre vänster [foto:
Lennart Lundgren], 75 nedre höger [foto: Mikael
Dunker], 76 övre vänster [foto: Mikael Dunker], 76
övre höger [foto: Mikael Dunker], 76 nedre vänster
[foto: Mikael Dunker], 76 nedre höger [foto: Mikael
Dunker], 77 övre [foto: Mikael Dunker], 77 nedre
[foto: Mikael Dunker], 78 övre vänster [foto: Mikael
Dunker], 78 nedre vänster [foto: Mikael Dunker], 79
övre, 79 nedre vänster [foto: Robert Herpai], 79 nedre
höger [foto: Mikael Dunker], 80 [KDAK02426], 81
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vänster [KBBA01077], 81 höger [foto: Karl Sandels],
82 [KBAA06825], 83 vänster [KDAK02361], 83 höger
[KBDB12380.02], 84 vänster [KBDB13231], 84 höger
[KDAK00514], 85, 86 [KCAA00918], 89 [KBBA00807],
90 [KBDB13253], 92 [foto: Ingvar Erixon], 93, 94,
99 [KBDB14855.02], 100, 101 [foto: Torgny Palm],
103, 105, 111, 112 [foto: Mikael Dunker], 114 [foto:
Mikael Dunker], 115 [foto: Mikael Dunker], 120
[foto: Mikael Dunker], 122 vänster [KABA00597],
122 höger [KBBA00753], 123 övre [KBBA00852], 123
mitt [KBBA00825], 123 nedre [KBBA01002], 125, 127
övre [KABA00675], 127 mitt [KBBA01032], 127 nedre,
128 [KBDB11740], 129 [foto: Katarina Sandberg], 131
[foto: Lennart Nilsson], 132 övre vänster [foto: Emelie
Svensson], 132 övre höger [foto: Emelie Svensson], 132
nedre vänster [foto: Emelie Svensson], 132 nedre höger
[foto: Emelie Svensson], 133 övre vänster [foto: Emelie
Svensson], 133 övre höger [foto: Emelie Svensson],
133 nedre [foto: Emelie Svensson], 135 nedre [foto:
Mikael Dunker], 136 nedre, 137 [foto: Emelie Svensson],
138 övre [foto: Katarina Sandberg], 138 nedre [foto:
Mikael Dunker], 140 [foto: Henrik Reuterdahl], 141
[foto: Mikael Dunker], 142 [foto: Mikael Dunker],
143, 144, 145 [foto: Mikael Dunker], 146 [foto: Robert
Herpai], 147 [foto: Christina Engström], 148 övre [foto:
Mikael Dunker], 148 nedre [Nybergska samlingen],
150 nedre [foto: Lennart Lundgren], 152 övre, 152
nedre [foto: Robert Herpai], 156 övre vänster [foto:
Mikael Dunker], 156 övre höger [foto: Mikael Dunker],
157 [foto: Mikael Dunker], 158 [foto: Mikael Dunker],
159 nedre [KADA00991], 161 övre [KABA00613], 161
nedre, 163 övre [foto: E. Gustavsson], 163 nedre [foto:
Lennart Nilsson], 164 [foto: SJ Press], 165 övre, 166
[KBDB13283], 167 övre, 168 övre, 168 nedre, 169 övre,
169 nedre, 171 övre, 171 mitt, 171 nedre, 172 övre [foto:
Marie-Louise Andersen], 172 mitt, 172 nedre [foto:
Mikael Dunker], 173 övre [foto: Mikael Dunker], 173
nedre [foto: Mikael Dunker], 174 [foto: Christina
Engström], 180, 181 [foto: Christina Engström], 184
[Foto: Christina Engström], 185 [foto: Mikael Dunker],
191, 194 [KBDB06619], 195 [KBDB13145.03], 196 övre,
196 nedre, 197, 203 nedre [foto: Lennart Lundgren], 204
[foto: Lennart Lundgren], 205 [foto: Daniel Andersson],
208 [KDCA00480 foto: Oscar Ellqvist], 209
[KDAE08833], 210 [KBDB13152.03], 211 [KDAF03406],

212 övre [KDAE06174], 212 nedre [KDAJ04151], 213
[KBED00023], 214 [KDBB00191], 215 [KDAJ09797],
216 övre [KDAA02898], 217 [KBDB13641.04], 218
[KDAJ10036], 219 [KBDB13276.02], 230 [foto: Mikael
Dunker], 232 övre [foto: Mikael Dunker], 232 nedre
[foto: Mikael Dunker], 235 [foto: Anna Nygren], 236
[foto: Helena Skärström], 237 övre [foto: Mikael
Dunker], 237 nedre vänster [foto: Mikael Dunker], 237
nedre höger [foto: Mikael Dunker], 238 [foto: Mikael
Dunker], 239 [foto: Hans Sjögren], 241 [foto: Robert
Sjöö], 243 övre [foto: Kristin Thorrud], 243 nedre [foto:
Henrik Reuterdahl], 245 [foto: Anna Lindgren], 246
[foto: Mikael Dunker], 247 [foto: Henrik Reuterdahl]
samt omslagets baksida [foto: Lennart Nilsson].
Museets bilder har digitaliserats av personal verksamma
inom Järnvägsmusei Vänners digitaliseringsprojekt.
Järnvägens Museum Ängelholm:
187 övre, 187 nedre, 188 övre vänster, 187 övre höger,
187 nedre.

Företag och offentlig verksamhet
Trafikverket:
220 [foto: Kerstin Ericsson], 222 övre [foto: Kerstin
Ericsson], 222 nedre [foto: Kerstin Ericsson], 223,
224 [foto: Göran Fält], 225 [foto: Göran Fält],
227 [foto: Stefan Bratt], 228 [foto: Stefan Bratt].

Mattias Eriksson:
106.
Göran Fält:
179 övre.
Jan-Erik Hedlöf:
192, 193, 202, 240.
Robin Högberg:
199 nedre.
Anders Jansson:
78 höger, 95, 134 nedre, 135 mitt, 155, 200, 201 övre,
201 nedre vänster, 201 nedre höger.
Anders Johansson:
135 övre.
Lars Olov Karlsson:
59 övre, 59 nedre, 62, 96, 97, 102, 175 övre, 203 övre.
Björn Malmer:
216 nedre.
Sara Nordling:
170.
Siegfried Nörenberg:
134 övre, 198.
Bertil Pettersson:
156 nedre, 175 nedre.

Måleriproduktion:
134 mitt.

Alf Rosén:
175 mitt.

Sveriges Television:
8 övre.

Tom Sandstedt:
177 övre.

Enskilda personer

Göte Sjöö:
107.

Carl-Axel Alrenius:
73 övre vänster, 91.
Ulf Bergvist:
136 övre.
Kasper Dudzik:
180, 181 nedre, 190, 199 övre samt omslagets framsida.
Björn Edman:
130, 179 mitt.

Mats Werner:
10, 11, 14 nedre, 15 övre vänster, 15 övre höger,
15 nedre vänster, 15 nedre höger, 16 nedre,
18 övre vänster, 18 övre höger, 18 nedre, 19,
20 höger, 21.
Karl-Heinz Voregger:
177 nedre.
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Medverkande
Lars Berggrund, Varberg. Civilingenjör med ett förflutet som stadsplanerare i Göteborg och avdelningschef för Järnväg och Samhälle
på Banverket. Har ett stort intresse för hur järnvägen påverkat
samhällsutvecklingen.
Göran Fält är redaktör för Trafikverkets interna tidning ”I trafik”.
Stefan Bratt, Kerstin Ericsson och Stina Liljas är medarbetare på
samma tidning.
Lars Olov Karlsson har gjort en lång järnvägskarriär som journalist
och museichef. Han är bland annat tågfotograf och modellbyggare.
Anders Olsson arbetar på Systembolaget i Lund och är flitig järnvägshistorisk skribent, med skånska banor som specialitet.
Robert Sjöö är chef för Trafikverkets Museer och Sveriges Järnvägsmuseum.
Erik Sundström avled under tiden för bokens redigering. Efter sig
lämnade han bland annat ett mångårigt och mångsidigt järnvägshistoriskt författarskap.
Mats Werner. Mångårig författare och skribent. Ämnesområden:
Jazz, Skärgårdsångare och ”Negern Pettersson”. Pensionerad f.d.
egenföretagare inom reklam, f.d. fritidspolitiker och körsångare.
Ordförande i Jazz i Sörmland och ledamot av Monica Zetterlund
Sällskapets styrelse.
Redaktion: Robert Herpai, Anders Jansson, Anna Lindgren,
Robert Sjöö och Rolf Sten.
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