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På en tjänsteresa till England för några år 
sedan gick jag in i en modelljärnvägsbutik 
och köpte på mig lite smått och gott – bland 
annat någon sorts små rangersignaler. När 
jag kom hem började jag googla för att ta reda 
på vad jag hade köpt, och upptäckte att det 
här med signaler var riktigt fascinerande.

Jag har alltså kommit in på det här om-
rådet bakvägen – jag är verkligen ingen ex-
pert på signaler och regelverk, jag har till 
och med fått be om hjälp för att få en någor-
lunda korrekt nomenklatur. Den som vill 
veta något om förregling, blocksträckor och 
liknande kommer bli besviken. Mitt intres-
se för signaler är helt och hållet modellbyg-
garens, jag bryr mig bara om det som syns: 
färg, form och mönster. Den här artikeln 
kommer därför bara att handla om former 
och målning på semaforvingar och andra 
äldre signaler, och jag kommer försöka 
skapa en typologi för målningen på svenska 
semaforvingar.

Mina källor är först och främst Samlings-
portalen (Järnvägsmuseums bildsamling), 
men jag har även fått värdefull hjälp från di-
verse diskussionsforum – främst Järnvägs-
historiskt forum naturligtvis, där jag har fått 
väldigt mycket hjälp i min okunskap, och 
olika hemsidor, inte minst Gunnar Ekevings 
hemsida. När jag talar om antal bilder eller 
om det över huvud taget finns bilder så me-
nar jag tillgängliga på Samlingsportalen och 
mina övriga källor sommaren/hösten 2016.

Eftersom mitt främsta källmaterial är 
Samlingsportalens svartvita bilder och jag 
vill veta vilka färger som användes kommer 
jag hålla mig strikt till vingarna och signal-
skivorna, jag har nämligen inte en chans att 
ens gissa färgen på ljusskenet som hörde 
till signalerna utifrån ett svartvitt foto. Ni 
kommer också märka att jag har en viss för-
kärlek för det udda och ovanliga.

När det gäller semaforer i Sverige har 
de inspirerats av den tyska och den eng-
elska skolan. Skillnaderna går igenom på 

det mesta: hur vingarna är utformade, vad 
vingarna betyder och var de sitter på mas-
ten samt hur de är målade. Den tyska tra-
ditionen finns naturligtvis mest renodlad i 
tyskspråkiga länder, och den engelska i det 
brittiska samväldet – medan andra länder, 
inte minst Sverige, har hämtat inspiration 
från båda håll. Jag kommer att peka en del 
på hur inspirationen har kommit i vågor 
till vårt land och grannländerna och ibland 
kombinerats på ett sätt som aldrig har före-
kommit i ursprungsländerna.

De flesta har en bild av att den typiskt 
svenska semaforen är gulröd. Den äldre 
 generationen minns ju hur det såg ut på 
1940-, 1950- och 1960-talen. Som  mycket 
annat typiskt svenskt har den typiskt 
svenska semaforen en ganska kort historia. 
När jag skriver hela historien blir därför det 
som känns typiskt bara några meningar i 
förbifarten.

Utplaceringen av semaforer och 
skivsignaler

När järnvägarna kom till Sverige fanns det 
två sorters signaler: skivsignaler och sema-
forer, och de användes parallellt, delvis be-
roende på hur stationen var utformad. Ska 
man ha en enkel tumregel verkar principen 
ha varit att semaforer användes på stationer 
ute på linjen och skivsignaler användes på 
ändstationer och stationer där linjer delade 
sig. Ett exempel från min egen favoritbana 
ASLJ kan få illustrera det hela: Vid vardera 
infarten till ändstationerna Askersund och 
Lerbäck fanns en skivsignal, på mellansta-
tionen Ingelsby fanns det en T-semafor, och 
på mellanstationen Skyllberg – där sidolin-
jen till Kårberg vek av, så fanns det en skiv-
signal i vardera änden av stationen. Som 
alla förenklade regler har den undantag 
– på riktigt gamla bilder från exempelvis 
HSJ ser man skivsignaler vid ett par van-
liga mellanstationer.
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Vill man komplicera regeln lite grand så 
hade man oftast en centralt placerad signal 
mitt framför stationshuset på vanliga sta- 
tioner ute på linjen. Vid förgreningsstatio-
ner och stationer med dålig sikt, till exem- 
pel för att de låg i en kurva, hade man istäl-
let en signal vid stationsgränsen för varje 
infart. Lösningen med en signal vid varje 
infart var personalkrävande, eftersom man 
var tvungen att skicka ut en person som 
ställde om signalen i tid inför tågets an-
komst och sedan fick vänta där tills tåget 
hade kommit in och sedan ställa om sig-
nalen igen. Att ha en signal mitt framför 
stationshuset krävde däremot ingen extra 
person och blev därigenom billigare.

Eftersom separata signaler vid varje in-
fart bara behöver visa klart åt ett håll dög 
det gott med de enklare skivsignalerna, 
men det finns enstaka exempel på att man 
använde envingade semaforer för att sig-
nalera infart. Vi kan illustrera den mer 
komplicerade tumregeln med förhållan-
dena vid Västra stambanans tidigare år: 
det fanns semaforer vid ändstationerna 
Stockholm och Göteborg samt mellansta-
tionerna  Södertälje, Alingsås, Vingåker, 

Pålsboda, Vretstorp, Lagmansholm, Mosås. 
Skivsignaler fanns vid förgreningsstatio-
nerna Hallsberg, Laxå och Herrljunga, men 
även vid vanliga stationer ute på linjen som 
Gnesta, Björnlunda, Kilsmo, Älgarås och 
Finnerödja – en del av dem kan förklaras av 
att infarten ligger i en kurva.

Bilden nedan visar östra infarten till 
Laxå. Eftersom det är föreningsstation 
mellan VSB och NVSB regleras den av skiv-
signaler. Spåret rakt fram är VSB infart från 
Hallsberg med skivsignalen till höger om 
spåret. Spåret som viker av är NVSB infart 
från Kristinehamn med signalen till väns-
ter om spåret. Antagligen tyckte man det 
var praktiskt att ha signalerna nära var-
andra så att en person skulle kunna sköta 
bägge. I äldre tider och på mindre banor 
finns det talrika exempel på att man ställde 
upp signalerna där det var mest praktiskt.

Eftersom det brittiska inflytandet var 
stort när järnvägen kom till Sverige föll det 
sig naturligt att ångloken var vänsterkörda 
och att det var semaforvingen till vänster 
om masten som var den gällande. På dub-
belspår i Storbritannien var det vänster-
trafik, och det blev därför naturligt att i 
första hand placera semaforerna till vän-
ster om det spår de gällde för. Detta ledde 
till vänstertrafik även i Sverige när dubbel-
spår började byggas här. På motsvarande 
sätt står tyska och danska signaler i princip 
till höger om spåret, eftersom man där har 
 högerkörda lok och ursprungligen höger-
trafik på dubbelspår.

Att signalskivorna ser så ljusa ut beror på 
att vi ser baksidan, den sida som visas ut 
mot linjen är naturligtvis rödmålad.

Skivsignaler vid förgreningsstation. 
Laxå på 1910-talet.
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Enkelsidig och dubbelsidig; en- två- 
och trevingad; uppåt eller nedåt?

Mitt egentliga ärende är ju att tala om mål-
ningen på semaforvingarna, men låt oss 
börja med en utvikning om själva under-
laget, det som ska målas, själva semafor-
vingarna och hur de har satts upp och rört 
sig genom tiderna.

Vi börjar med begreppen dubbelsidig och 
enkelsidig: det handlar om det finns vingar 
på bägge sidor eller bara på vänster sida om 
masten. Den andra gruppen begrepp är en- 
två- och trevingade; det handlar om hur 
många vingar det finns på samma sida om 
masten. De här begreppen går naturligtvis 
att kombinera.

När vingen pekar vågrätt, rakt ut 90 gra-
der mot masten betyder det alltid och över-
allt stoppsignal. Däremot finns det flera 
olika sätt att visa körsignal. I England och 
Sverige var det ursprungliga att sänka ving-
en 45 grader (engelska: lower quadrant), 
medan man i Tyskland höjde vingen 45 gra-
der för att visa körsignal. Att höja vingen i 
stället för att sänka den började man med 
1907 i Sverige, och vid SJ var den ändringen 
genomförd 1915. För privatbanorna ändra-
des regelverket 1921, men det finns exempel 
på privatbanesemaforer som visar körsig-
nal med vingen uppåt flera år tidigare. I 
England började man använda sådana sig-
naler (upper quadrant) från 1920-talet. Med 
vinge uppåt för körsignal blev det enklare 
att skapa en säker konstruktion där tyngd-
kraften gör att semaforen faller till stopp-
signal om ett fel uppstår på någon del av 
manöveranordningen för vingen.

Nu har vi alltså tre olika variabler.
1) Vingar på ena sidan masten eller på
 båda sidorna?
2) Antal vingar: En, två eller tre?
3) Visas körsignal genom att vingen höjs
 eller sänks?
Jag ska försöka ge en översikt.

Enkelsidig envingad semafor
Den enklaste signalen att förstå sig på är den 
enkelsidiga envingade semaforen. Bilden 
nedan visar stoppsignal. I äldre tider skulle 
den visa körsignal med en sänkt vinge, och 
i senare tid skulle den visa körsignal genom 
en höjd vinge. Eftersom bilden är daterad 
till 1910-talet är bägge riktningarna lika 
tänkbara.

Den svartvita saken mellan semaformas-
ten och lyktstolpen är en spårspärrsignal. 
Vi kan se hur spärren sitter på spåret till 
 höger om lyktstolpen och hindrar att vagn-
ar i rullning åker ut i gatukorsningen.

Enkelsidig envingad semafor. Söder Mälarstrand på 1910-talet.
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Dubbelsidig envingad semafor som visar 
körsignal nedåt
Bilden från Ottebol (NVSB) är typisk för 
äldre tiders dubbelsidiga semaforer, alltså 
de som hade vingar på båda sidor om mas-
ten. Samtidigt har den bara en vinge på 
den sida som är avsedd för oss, vingen till 
 vänster om masten, alltså räknas den som 
envingad. Senare kom dubbelsidiga enving-
ade semaforer att kallas T-semaforer.

När en sådan semafor visar stoppsignal 
måste ankommande tåg stanna utanför 
stationsgränsen, utanför yttersta växeln; 
stoppsignalen visar ju att spåret redan är 
upptaget eller åtminstone inte fritt. Efter-
som punkten där man måste stanna ligger 
en bra bit före själva signalen kan man inte 
ha en centralt placerad signal på en station 
där infarten ligger skymd i en kurva. Föra-
ren skulle helt enkelt inte kunna se signalen 
förrän det var för sent.

De semaforer som sattes upp under 
1800-talet hade mestadels mast och ving-
ar av trä. Konstruktionen framgår av bil-
den från Furudal (DHdJ). Konstruktionen 
överensstämmer väl med äldre engelska 
semaforer. Urtaget i mastens övre del (eng-
elska: slotted post) är en kvarleva från den 
tid när semaforerna kunde visa ”Allt väl” 
 genom att vingen pekade rakt nedåt och 
alltså fälldes in i masten. Den signalbil-
den försvann väldigt tidigt (1877), högst 
sannolikt på grund av tågolyckan i Ab-
botts Ripton 1876 där snö och is gjorde att 
 semaforvingen hade fastnat i urtaget, så att 
den fortsatte visa ”allt väl” när den borde 
ha visat stoppsignal. I England avskaffades 
signalen allt väl och man förenklade kon-
struktionen på semaformasterna. I Sverige 
avskaffade man signalbilden, men fortsatte 
att bygga semaformaster med den här kon-
struktionen i  ytterligare 30 år! Många se-
maforer som kan visa signalen allt väl har 
alltså aldrig fått göra det.

Dubbelsidig envingad semafor som visar körsignal nedåt. 
Ottebol vid förra sekelskiftet.

Dubbelsidig envingad semafor som visar körsignal nedåt. 
Furudal år 1905.
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Typiskt för svenska träsemaforer är att 
lamporna och lyktglasen som visar olika 
färger sitter en bit ner på masten. Alla 
semaforvingar var ursprungligen bräd-
formade med rak avslutning enligt engelskt 
föredöme.

Dubbelsidig envingad semafor som visar 
körsignal uppåt
Från och med 1907 började det finnas sema-
forer som visade körsignal med vingarna 
uppåt. Eftersom VLJ invigdes året därpå 
bör det ha varit en av de första banorna som 
hade uppåtriktade semaforvingar redan 
från början. Se även på konstruktionen av 
trämasten i Kilen (VLJ) som är betydligt 
enklare jämfört med de tidigare semafo-
rerna vi såg ovan. Det förekom även att 
semaforer byggdes om så att vingarna pe-
kade uppåt istället för nedåt. Hur den modi-
fieringen gick till kan vi se på bilden från 
Hemse (GJ): man har satt på en tvärslå så 
att vingen inte ska kunna falla ner i uttaget i 
masten och sågat upp en skåra så att vingen 
ska kunna röra sig uppåt.

Och så kan det vara dags för en liten ut-
vikning: Bilderna från Broddetorp (f.d. 
LSSJ) och Kilen visar körsignal åt bägge 
hållen, det vill säga stationerna är obeva-
kade så tågklarering och möten får ske på 
någon tidigare station som för tillfället är 
bevakad. I Danmark uppfann man 1936 en 
särskild signalbild för obevakade stationer: 
bägge vingarna nedåt, den så kallade Ube-
tjent station. Den spred sig över Sundet och 
tillämpades på SSJ, tyvärr verkar det inte 
finnas några bilder med den signalbilden 
och när SJ tog över avskaffades den.

Träsemafor med lampor och lyktglas en 
bit ner på masten samt vingar med rak 
avslutning. Järnvägsmuseum år 1936.

Dubbelsidig envingad semafor som visar körsignal uppåt åt båda 
hållen på obevakad station. Broddetorp år 1957.
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Dubbelsidig envingad semafor som visar körsignal uppåt. 
Ändrad från att visa körsignal nedåt. Hemse år 1934.

Dubbelsidig envingad sema- 
for som visar körsignal uppåt. 
Kilen år 1915.
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Enkelsidig två- och trevingad semafor som 
visar körsignal uppåt
Flervingade semaforer fanns i både Eng-
land och Tyskland, men det finns inga lik-
heter mellan hur de fungerar. Eftersom 
det engelska systemet inte har haft någon 
betydelse för utvecklingen hos oss lämnar 
vi det därhän. Sverige följde den tyska sko-
lan, medan Danmark ligger närmare eng-
elsk praxis och Norge skapade en helt egen 
skola.

Två- och trevingade semaforer infördes i 
delar av Tyskland redan på 1870-talet. De 
första i Sverige sattes upp 1890 i Bankeberg, 
numera Vikingstad, (ÖSB), Stockaryd (SSB) 
och  Tidan (VSB) i samband med att man 
införde förregling, alltså samband mellan 
växlar och signaler.

Flervingade semaforer står aldrig mitt 
framför stationshuset. Då de visar vilken 
tågväg som är lagd genom framförliggande 
växlar blev det nödvändigt att ställa dem 
utanför de yttersta växlarna. Eftersom tek-
niken hade utvecklats kunde man ställa om 

de nya semaforerna med hjälp av stållinor 
från ett centralt placerat ställverk. Alltså 
kunde man spara in en person i beman-
ningen när man inte längre behövde skicka 
ut en man för att ställa om infartssignalen.

Vi börjar med att titta på den vänstra se-
maforen i Olskroken: den översta vingen 
står horisontellt, alltså visar semaforen 
stoppsignal. Om den höjs 45 grader så vi-
sar den körsignal i huvudtågväg, normalt 
rakt fram. Den högra semaforen i Olskro-
ken visar körsignal med två vingar, det vill 
säga körsignal för alternativ tågväg; se hur 
växel är lagd i vänstersväng, dessutom har 
vi växellyktans pil som visar åt vilket håll 
tågvägen är lagd. En tvåvingad semafor kan 
alltså visa tre lägen: stoppsignal, körsignal 
för huvudtågväg, körsignal för alternativ 
tågväg.

Trevingade semaforer kan visa samma 
tre signalbilder som en tvåvingad semafor 
plus en fjärde bild: körsignal för en annan 
alternativ tågväg än den som signaleras 
med två vingar.

Enkelsidig tvåvingad semafor som visar körsignal uppåt. 
Olskroken på 1920-talet.

Enkelsidig trevingad semafor som visar 
körsignal uppåt. 1920-talet.
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Vi får alltså den ologiska ordningen att 
ju fler vingar som visar körsignal desto 
ovanligare tågväg är lagd. I Norge gjorde 
man därför om betydelsen 1926, så att en 
vinge betydde körsignal för sidotågväg och 
två vingar körsignal för huvudtågväg. In-
spirationen till den norska ordningen kom 
kanske från den svenska Malmslättskom-
missionen som tillsattes efter olyckan i 
Malmslätt 1912? I Sverige blev dess förslag 
aldrig genomförda.

Enkelsidig tvåvingad semafor som visar 
körsignal nedåt
Före 1907 ser läget lite annorlunda ut. Kör-
signal visades då med vingen nedåt, och följ-
aktligen blir körsignal för alternativ tågväg 
två vingar nedåt. Enkelsidiga flervingade 

semaforer med vingar som pekar nedåt vid 
körsignal och vars nedre vingar i normal-
ställning hänger lodrätt nedåt, är en svensk 
specialitet som är unik i Europa. Det är en 
intressant blandning mellan det engelska 
inflytandet (vingen pekande nedåt) och det 
tyska inflytandet (körsignal med en eller 
flera vingar).

Eftersom den här kombinationen bara 
 förekom åren 1890–1907 finns det inte 
särskilt många bilder, fyra stycken i Sam-
lingsportalen. Bilden ovan är den som hål-
ler högst kvalitet. Semaforen är avsedd för 
KURJ, men tillfälligt uppställd på Söder-
tälje Verkstäders fabriksområde för att 
kunna ingå i en fotoserie från 1901–1902 
som visar företagets produkter.

Vevställverk. Värnamo.
Enkelsidig tvåvingad semafor som visar 
körsignal nedåt. Södertälje Verkstäder.
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Dubbelsidig flervingad semafor
Dubbelsidiga flervingade semaforer har 
aldrig varit särskilt vanliga, men det fanns 
till exempel i Läggesta (f.d. NrSlJ) – tre 
vingar åt vårt håll med röd-vita framsidor 
och en vinge åt det andra hållet med en 
svartvit baksida. Att man sätter infartssig-
nalen (de tre vingarna) och utfartssignalen 
(den ensamma vingen) på samma mast är 
naturligtvis för att spara in en mast. På de 
semaforer som har en sådan lösning bru- 
kar utfartssignalen sitta lägre än infarts-
signalen. Tanken bakom det är att infarts-
signalen behöver vara synlig på längre 
avstånd. Nackdelen med en sådan lösning 
är att semaforen kommer på höger sida om 
spåret i den ena riktningen. Här är proble-
met inte så stort eftersom den står i ytter-

kurva och lokföraren alltså kommer se den 
rakt framför sig. Det finns fler exempel, 
bland annat Askersund (ASLJ), Norraryd 
(HKJ), Norrköpings östra och NBJ infart 
till Bredsjö där signalerna står till höger om 
spåret i en ytterkurva.

Redo för examensprovet om flervingade 
semaforer? Läggesta har en huvudtågväg 
och två alternativa tågvägar, från vårt håll 
visar semaforen körsignal för den första 
 alternativa tågvägen. Från andra hållet 
 visar semaforen stoppsignal.

Skivsignaler

Skivsignalen är den enklaste signalen att 
begripa sig på: står den röda skivan på tvärs 
mot spåret så ska man stanna (bild från 
Geijersholm – NKlJ), och står den längs-
med spåret så att den inte syns (bild från 
Skyllberg – ASLJ) så är det fritt fram. Men, 
lika lätt är det också att förstå skivsignalens 
problem – den kan bara visa stoppsignal i 
den ena riktningen, och det gör den olämp-
lig som enda signal på mellanstationer där 
man måste kunna signalera åt två håll. Ska 
man ha skivsignaler på en vanlig mellan-
station måste man därför ha en signal i var 
ände av stationen, alltså lättare att sätta upp 
en T-semafor. Bilden från Skyllberg  visar 
ytterligare ett problem: när skivsignalen 
 visar klart syns den knappt, särskilt när den 
har vit mast mot snöig bakgrund. Även om 
skivsignalerna kan verka primitiva så fanns 
de kvar ändå in på 1950-talet på ett par 
smalspårslinjer (ASLJ och f.d. KVBJ).

Det finns ett fåtal bilder på skivsigna-
ler som har fått en vit rand för att förbätt-
ra synligheten (bilder från Kävlinge och 
Borås).

Skivsignalernas skiva är fyrkantig med 
avrundade hörn. De enda undantagen är 
Österström och Sandviken, varifrån vi har 
det äldsta bevarade fotot på signal med 
rund skiva.

Läggesta år 1941.
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Skivsignal med rund skiva. Österström.

Skivsignal. Geijersholm vid förra sekelskiftet.

Skivsignal. Skyllberg år 1938.

Skivsignal med vit rand. Kävlinge år 1898.

Skivsignal med vit rand. Borås 
år 1919.
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Träsemaforernas vingar

Hur semaforerna skulle målas blev inte 
reglerat förrän 1907. Inte desto mindre 
förekommer det bara tre olika mönster i 
bildmaterialet från den största delen av 
1800-talet.

Helröd målning
I Tjänstgöringsreglementena 1858 och 1862 
antyder figurer med semaforer att semafor-
vingarna är målade på båda sidor i samma 
färg. Illustrationerna är svartvita, men med 
tanke på det brittiska inflytandet och hur 
man har målat senare finns det all anled-
ning att tro att vingarna var röda. Helröd 
målning av vingens framsida förekom in på 
1910-talet; vad som hände sedan återkom-
mer jag till.

Polkagrisrandig målning
I 1877 års tjänstgöringsreglemente visar 
figuren av en dubbelsidig semafor att den 
vänstra vingen är randig. Det finns många 
fotografier med polkagrisrandig målning av 
vingens framsida, och vi har god anledning 
att tro att färgerna är rött och vitt. Bredden 
på de vita ränderna och hur många det är 
varierar kraftigt, jämför Älvdalens (GDJ) 
två ränder med Julas (MMJ) fem ränder!

Det finns tre bilder från SJ-stationer (Gis-
tad 1870-talet, Järva 1872, Själevad 1892) 
som har polkagrisrandiga semaforvingar, 
en droppe i havet jämfört med alla bilder på 
helröda semaforvingar som SJ satt upp. Vi 
ska alltså inte ta illustrationerna i Tjänst-
göringsreglementet som något bevis för 
hur man verkligen målade, tvärtom är det 
så att illustrationerna i reglementet visar 
något annat än vad förarna fick se i verk-
ligheten. De fåtaliga SJ-semaforerna med 
polkagrisrandiga vingar är snarare undanta- 
gen som bekräftar regeln. Det här är ett 
fenomen som hör hemma på privatba-
norna. Samtliga GDG-banor använde den 

Polkagrisrandig målning med två vita ränder. Älvdalen.

Polkagrisrandig målning med fem vita ränder. 
Jula vid förra sekelskiftet.
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här målningen, och många banor i Skåne. 
På trefotsbanorna var det synnerligen ut-
brett: t.ex. på samtliga banor i Småland och 
Västergötland (med undantag av HSJ och 
KiLJ), SRJ (men inte andra banor i Rosla-
gen) och NKlJ. Även på 1067-nätet förekom 
det polkagrisrandiga träsemaforvingar, åt-
minstone i Brömsebro och Tingsryd.

När man jämför kort från samma station, 
tagna vid olika tillfällen kan man även se att 
SGGJ, SWB och TJ verkar ha bytt mönster: 
på de äldsta bilderna är vingarna målade 
helröda, men på nyare bilder är de polka-
grisrandiga.

Lägg märke till att semaforen i Älvdalen 
bara har en vinge. Eftersom Älvdalen var 
slutstation behövde man bara kunna visa 
klart för infart från ett håll, och semaforen 
står mitt framför stationshuset, men vi-
sar den stoppsignal så ska man stanna vid 
stationsgränsen, utanför yttersta växeln. 
 Bilden är från 1920-talet och semaforen har 
byggts om för att visa körsignal med vingen 
uppåt.

Engelsk målning
I England förekom ursprungligen bara hel-
röda semaforvingar, men för att förbättra 
synligheten började man måla på ett vitt 
band. Den här målningen användes även 
i Sverige på tre bolag som alla hade engel-
ska ägare: FLJ, KHJ och SNJ (Malmbanan 
 innan den förstatligades). Dessutom före-
kom den på två banor som trafikerades av 
de engelskägda bolagen: BKJ som trafikera-
des av FLJ och Svartåbanan som trafikera-
des av KHJ.

Den första bilden är från Boden 1897 – 
mer engelskt än så här blir det nog inte på 
en svensk station. Det är inte bara mönstret 
på vingen som är engelskt utan även en del 
andra detaljer: Lampan och lyktglasen sit-
ter uppe vid vingen, och inte en bit ned som 
vi har sett på alla andra träsemaforer; upp-
till så avslutas masten inte rakt, utan har en 
dekorerad spets (engelska: finial). Liknande 
spetsar finns även avbildade från Ålsäng, 
Vallåkra och många stationer på FLJ. Mas-
ten är massiv och har inte något urtag för 
 semaforvingen. Dessutom har man en sema-
for som infartssignal, trots att Boden är en 
förgreningsstation och praxis var då att sät-
ta upp skivsignaler som infartssignal. Bilden 
från Boden är dessutom Samlingsportalens 
tredje äldsta bild på en separat infartssema-
for. Jag har ju nämnt ovan att Göteborg hade 
semafor som infartssignal vid VSB; med lite 
god vilja kan man ana den signalen på ett 
foto, men detta är den enda riktigt bra bilden 
på en träsemafor i den funktionen.

Observera handtaget längst ned på mas-
ten som användes för att ställa om signalen. 
Semaforen är alltså inte centralstyrd, utan 
man måste skicka ut en man från stationen 
för att ställa om signalen när ett tåg är på 
ingång.

Engelsk målning med en vit rand.
Boden år 1897.
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Längre söder ut verkar de engelskmålade 
semaforerna ha varit av mer svenskt stan-
dardutförande, som kan ses på en bild från 
Karlslund (ÖrSJ) innan SJ tog över trafiken.

Några år senare när SJ har tagit över så 
får Svartåbanan helröda semaforvingar; 
det verkar alltså som att SJ målade om 
semaforerna när de övertog banorna. Vi 
kan se det av denna bild från Kvistbro på 
Svartåbanan strax efter statsövertagandet.

Ett specialfall av den engelska målningen 
är semaforen i Bångbro (FLJ). Övriga FLJ-
stationer hade semaforer med ett vitt band, 
men i Bångbro hade man två vita band. 
Varför är än så länge ett olöst mysterium. 
Beundra gärna den övre delen av masten, 
som FLJ utformade med större omsorg än 
många andra bolag!

Engelsk målning på Svartåbanan före SJ-tiden. 
Karlslund cirka 1900.

Helröd målning på Svartåbanan efter SJ-övertagandet. 
Kvistbro år 1912.

Avvikande målning med två vita band. 
Bångbro cirka 1900.
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Stegar och fotsteg på semaforer och 
skivsignaler

Efter att ha talat så mycket om engelska 
semaforer kan det vara dags att visa en på 
bild – och en sak faller genast i ögonen som 
vi hittills inte har sett i Sverige: stegen. 
På engelska semaforer finns det alltid en 
fast monterad stege som slutar vid en liten 
plattform. Flera meter upp på semaformas-
ten sitter saker som behöver målning och 
 underhåll – lampor, glas, olika mekanismer 
– och på något sätt måste man ju komma 
dit. På ett engelskt forum fick jag frågan 
hur man sköter underhållet på europeiska 
semaforer när det inte finns några stegar. 
Den gången blev jag svaret skyldig, men nu 
vet jag bättre – vi har stegar även på den här 
sidan kanalen!

I Sverige var det ovanligt med sådana 
stegar, det finns bara bilder från tre statio-
ner: Fellingsbro, Järle och grannstationen 
Ervalla. Bilderna från Ervalla och Järle är 
inte exakt daterade, men eftersom de har 
fått helröd målning av vingen istället för 
engelsk bör det vara efter att SJ respekti-
ve NBJ tagit över banorna. På en bild från 
Fellingsbro, för otydlig för att trycka, kan 
man se att den semaforen har engelsk mål-
ning. Det är antagligen inte en slump att de 
engelskinfluerade semaforstegarna bara 
finns vid den engelskägda KHJ (och Nora–
Ervalla som trafikerades av KHJ), och att 
den banan även målade semaforvingarna 
på engelskt sätt.

Meridian signal på Bluebell railway. Namnet 
kommer av att signalen råkar stå på Green- 
wich meridianen.

Fast stege på semaformast. 
Ervalla cirka 1900.
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Lite längre norrut i Noratrakten hittar vi 
den andra lösningen på problemet hur man 
kommer upp i semaformasten; stegpinnar 
fästa direkt på masten. Ett fenomen som jag 
bara har hittat på tre stationer: Järnboås 
(BDJ), grannstationen Hjulsjö – båda två 
under smalspårstiden, och Nuortikon på 
Malmbanan! Fast monterade stegar på skiv-
signaler är än ovanligare, de enda bilderna 
jag känner till är från Sandviken (GDJ) och 
Askim (GSJ).

Fast stege på semaformast. 
Järle cirka 1900.

Stegpinnar på semaformast. 
Järnboås på 1890-talet.

Fast stege på skivsignal. Askim.
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Hur gjorde man för att sköta om under-
hållet på en signal utan stege? Antagligen 
som i Voxna (VLJ) – man ställde upp en 
vanlig stege.

Längre fram i tiden, när stålsemaforerna 
kommer, finns det ofta stegpinnar i mas-
ten. Att jobba på signalavdelningen var inte 
direkt något för oss med höjdskräck.

Lös stege mot semaformast. Voxna.

Fasta stegpinnar på semaformast av stål.
Okänd plats på 1940-talet.
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Semaforvingar runt sekelskiftet

När vi kommer framåt sekelskiftet börjar 
det äntligen hända något med utformning-
en av semaforvingarna. Det första som hän-
der är att man tar upp hål i brädan, om det 
görs för att skydda mot vindilar eller mins-
ka vikten eller både och kan diskuteras. 
Det finns allt från små perforeringar som i 
Åtvidaberg (WÅB) till stora hål som i Lil-
leskog (UVHJ). Notera att målningen inte 
påverkas av att det finns hål i vingen, utan 
man fortsätter att använda samma mönster 
som tidigare.

I ungefär samma veva kommer de första 
semaforerna i stålkonstruktion, bland annat 
från Sala maskinfabrik, och då för man vida-
re idén med hål i vingarna. Den här typen av 
semaforer förekommer bara på privatbanor.

Även andra tillverkare kommer med stål-
semaforer och nu finns det plötsligt en rad 
olika former på vingen. Gemensamt för alla 
nya former är att istället för den engelska 
raka avslutningen så avslutas vingen med 
en rundel efter tysk förebild. Själva vingen 
utformas antingen som ett galler (Knutby 
– ULNJ) eller med hål i olika dekorativa 
mönster (Kvarnby – MGJ och Sibbhult – 
CHJ).

Vingar med små 
hål. Åtvidaberg år 
1896.

Vingar med runda hål. Lilleskog år 1898.

Tidig semafor i stålkonstruktion. 
Blomberg (KiLJ) cirka 1900.
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Målningen åren runt sekelskiftet är när-
mast kaotisk, så till den milda grad att jag 
inte tänker försöka skapa någon typologi för 
den här perioden. Färgerna varierar från 
helröda (Knutby) till väldigt brokiga med 
fält som går både kors och tvärs (LLTJ). 
De första vingarna med horisontell delning 
kommer också, men bruket är vacklande – 
ibland är rött överst, som nedan i Sibbhult, 
eller så är vitt överst som på den bild vi såg 
tidigare från fabriksområdet i Södertälje. 
Motsvarande kaos råder även i Tyskland 
vid den här tiden, där varje delstat hade sin 
målning. I Preussen lyckades man inte ens 
enas om en målning inom delstaten, utan 
hade flera varianter. Vi kan även notera att 
det är svårt att måla mönster på ett galler, 
så ibland gör man som i Marieholm (L&HJ) 
och målar mönster bara på rundeln.

Helröda gallerformade vingar. Knutby.

Dekorativa hål i vingar. Kvarnby år 1940.

Målat mönster enbart på rundeln.
Marieholm.

Dekorativa hål i vingar.
Sibbhult år 1915.

Vingar med brokig målning.
Okänd station på LLTJ.
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Stålsemaforernas vingar efter 1910-
talet

Efter det inledande kaoset stabiliserade 
sig läget ganska snabbt. Banlära 1916 kän-
ner tre alternativ för målning av semafor-
vingar. Modet med urtag i vingarna klingar 
också av rätt snabbt, så nytillverkade vingar 
har bara en slät yta på framsidan.

äldre bilder har Fagerhult en dubbelsidig 
semafor som ska kunna visa infart från två 
håll, en förberedelse för om den planerade 
förlängningen till Åseda skulle bli byggd.

Alternativ II
Alternativ II är lika tydligt influerat av eng-
elsk målning med sitt vita band rakt över 
vingen. Till skillnad från den engelska mål-
ningen på träsemaforer jag talade om ovan 
förekommer den här på alla tänkbara banor 
– både SJ och enskilda utan att det finns 
några engelska ägare i bakgrunden. Jag 
skulle vilja kalla detta för andra vågen av 
engelskt inflytande. Det här är en stilbland-
ning av engelskt och tyskt som inte finns i 
något av ursprungsländerna; vingens form 
är tysk och målningen är engelsk, ett ex-
empel på hur Sverige influeras från två håll 
och tar det bästa ur bägge världarna.

Det var rätt vanligt att man använde den 
här färgsättningen. Tittar man på bilderna 
så väger alternativ I och II ganska jämt 
 under 1920- och 1930-talen, och man kan 
inte alls ana att alternativ I skulle komma 
att ”vinna”. De senaste bilderna med alter-
nativ II är från tidigt 1940-tal. Sen försvann 
den i samband med att den röd-gula mål-
ningen infördes under 1940-talet.

Alternativ I
Alternativ I motsvarar dåtidens standard 
på de Sachsiska järnvägarna, och förutom 
i Sverige har den även använts i Finland. I 
Sverige bytte man färg på 1940-talet, den 
vita färgen ersattes av gult på semaforer, 
bommar, växelklot med mera. I samband 
med den ommålningen avskaffades alla an-
dra målningsvarianter och vi fick den klas-
siska svenska röd-gula semaforen – den är 
alltså inte äldre än drygt 70 år. Orsaken till 
färgbytet påstås ibland vara att gult skulle 
ge bättre kontraster mot snön. Vän av ord-
ning tycker naturligtvis att det finns minst 
lika mycket snö i Finland, men där höll man 
fast vid den vita färgen i alla fall.

Bilden från Fagerhult (f.d. MÅJ) visar en 
semafor målad enligt alternativ I, men den 
är också ett roligt exempel på hur semafo-
rerna speglar järnvägshistorien. Precis som 
på bilden från Älvdalen har vi en enkel-
sidig semafor mitt framför stationshuset, 
eftersom det här var en slutstation där man 
bara behövde visa körsignal från ett håll. På 

Alternativ I. Fagerhult år 1959.
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En belgisk parallell till alternativ II
Efter första världskriget var de belgiska 
järnvägarna ganska ordentligt förstörda, 
men istället för att lappa och laga sönder-
skjutna semaforer så införde man ett helt 
nytt signalreglemente där man plockade 
ihop det man ansåg vara bäst från olika 
håll. En av de signaler som uppkom då var 
en väldigt tydlig parallell till det svenska 
alternativ II – en tysk vinge med engelsk 
målning. Jag tror inte att belgarna har tagit 
inspiration av Sverige, det är nog snarare så 
att trender som ligger i tiden gör att utveck-
lingen sker parallellt i flera länder.

Alternativ III
Alternativ III är så ovanligt att jag bara 
funnit fem bilder med den målningen, 
från  Södertälje, Åby, Norsesund och Karl-
stad. Det äldsta belägget är Banläran från 
1916 och det finns inget foto där målningen 
 förekommer tillsammans med kontaktled-
ning, så användningen kan ha varit så kort-
livat som bara tiotalet år.

Poängen är att vingen ska synas bra i en 
omgivning där det skulle vara svårt att se 
en vanlig röd vinge. Det här fenomenet har 
inte funnits i England, däremot i Tyskland 
där det till och med har fått ett namn: Ne-
gativflügel; på svenska borde det alltså heta 
negativvinge. Inte heller i Tyskland har 
det varit särskilt vanligt, det finns en hem-
sida somförtecknar samtliga 69 kända tyska 
 semaforer med omkastade färger. En enda 
finns bevarad i dag, på den smalspåriga 
 museibanan Bad Doberan–Kühlungsborn. 
Alternativ III är alltså ett exempel på hur vi i 
Sverige har kombinerat en tysk idé – att kas-
ta om färgerna – med ett engelskt mönster.

Alternativ II. Uppsala.

Alternativ III. Södertälje.



28

En föregångare till alternativ III
Bilden från Södertälje visar inte så tydligt 
vad poängen är med negativvingar, så vi går 
tillbaka några år till järnvägsinvigningen i 
Mölle (HMöJ) 1910 – och då är vi nere på 
den tid när man fortfarande målade lite 
som man kände för. Som semaforen står där 
visas den mot bakgrund av ett rött tegeltak 
och skulle bara smälta in i bakgrunden om 
den vore rödmålad – alltså målar man ving-
en vit så den ska synas ordentligt.

Placeringen i Mölle kan nog kräva en 
förklaring. Mölle är en ändstation och sta-
tionshuset ligger på tvärs mot spåret, och 
semaforen står alltså mellan spårslutet och 
stationshuset. Placeringen ska inte tolkas 
som att det är förbjudet att köra över stopp-
bocken in i väntsalen, utan det här avspeg-
lar äldre tiders praxis som vi såg redan i 
bilden från Ottebol: semaforen är placerad 
mitt för stationshuset men betyder att man 
ska stanna utanför yttersta växeln. Och att 
den bara har en vinge beror på att Mölle var 
ändstation, precis som vi redan har sett på 
bilderna från Älvdalen och Fagerhult.

Vitmålad semaforvinge mot röd bakgrund. 
Mölle år 1910.

Semafor med bakgrundsskiva. Det vi ser är tavlans svarta baksida. 
Stockholm på 1920-talet.



29

Specialanpassningar till 
omgivningen

Den engelska lösningen på problemet att en 
röd semaforvinge syns dåligt mot vissa bak-
grunder var ett sätta upp en vit skiva (sigh-
ting board) som bakgrund. Det finns en bild 
från Stockholm med en sådan bakgrunds-
tavla.

Ett annat problem är att broar skymmer 
semaforerna. Lösningen på det är att man 
har två samverkande vingar (co-acting 
arms på engelska) på olika höjd, en högt 
placerad som syns på långt håll, och en lågt 
placerad som syns på närmare håll genom 
brovalvet. Fenomenet är hyfsat vanligt i 
England. De enda som kunnat beläggas i 
Sverige är Sundbyberg och Malmslätt; den 
minst dåliga bilden visar Malmslätt (ÖSB).

Deutsche Reichsbahn – standard 
på BJ

När de tyska delstaternas banor slogs sam-
man till Deutsche Reichsbahn efter första 

världskriget standardiserade man mycket, 
bland annat målningen av semaforer. Som 
standard valde man en av de preussiska 
målningarna: vit vinge med röda kanter, 
den typiska Märklinsemaforen som alla har 
sett. Resultatet blev att det tyskinfluerade 
alternativ I inte längre fanns kvar i hemlan-
det, utan blev en svensk/finsk specialitet.

I Norge infördes den tyska målningen 
med ett nytt signalreglemente 1926, och i 
samma veva började även BJ måla semafo-
rer på det nya tyska viset. I Samlingspor-
talen finns två svenska bilder med den här 
målningen, från Göteborg och Åmål. Att de 
inte är från Tyskland eller Norge ses lättast 
av att vingarna är till vänster om masten, 
även om förebilden är utländsk måste den 
ju anpassas till den svenska vänstertrafiken.

I BJ:s målningsanvisningar finns även 
Negativflügel, dvs. röd vinge med vita kan-
ter. Att något sådant verkligen funnits på 
riktigt i Sverige kan jag inte belägga. Enligt 
uppgift kom målningsanvisningarna från 
GDG, men jag har inte lyckats hitta den här 
målningen på någon annan bana än BJ.

Semaforer med samverkande 
vingar. Malmslätt år 1918.

Tysk standard på BJ. Bergslagernas Göteborg.
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Ommålning och ombyggnad av 
gamla träsemaforer

Med nya färger
Många T-semaforer av trä blev inte ersatta 
av stålsemaforer, men för att hålla sig i fas 
med gällande regelverk målades de om an-
tingen enligt alternativ I (Axeltorp – SOEJ) 
eller II (Hovslätt – HNJ). 

Och nu börjar det bli dags att hålla tung-
an rätt i mun! En gammal träsemafor som 
har blivit ommålad enligt alternativ II ser 
ju nästan precis likadan ut som de eng-
elskmålade semaforerna på Malmbanan 
och FLJ med flera banor. Ja, men det finns 
viktiga skillnader: när de målades, och hur 
baksidan är målad; mer om det längre fram. 
Det här var en av de svårare punkterna att 
knäcka när jag skapade min typologi; re-
sultatet är ju snubblande lika, men vägarna 
som influenserna har kommit är helt olika. 
Vi får tänka det som den första och den 
 andra vågen med engelskt inflytande.

Träsemafor målad enligt alternativ I. 
Axeltorp på 1940-talet.

Träsemafor målad enligt alternativ II. 
Hovslätt
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Med påspikade rundlar
Allteftersom semaforvingar med rundlar 
i änden blev vanligare började man modi-
fiera de gamla vingarna med rak avslut-
ning. Danskarna satt delvis i samma sits 
som vi. På den ena sidan Stora Bält hade 
man engelska semaforvingar med rak av-
slutning, på den andra sidan hade man 
tyska semaforvingar med en rundel. När 
Danmark införde gemensamt regelverk för 
bägge landsdel arna behöll man de olika av-
slutningarna som huvudsignal respektive 
tågvägssignal. När danska järnvägar mo-
difierade semaforvingar med rak avslut-
ning var det alltså för att leva upp till nyare 
säkerhetsföreskrifter. I Sverige var det en 
ren utseendefråga, en semaforvinge med 
rundel har precis samma betydelse som en 
semaforvinge med rak avslutning. Sverige 
och Danmark har alltså nåtts av samma 
influenser från England och Tyskland men 
skapat var sina synteser av det.

Holsljunga (FJ) har precis som de väst-
götska trefotsbanorna polkagrisrandiga se-
maforvingar. Här har man spikat på rundlar 
för att bli mer up-to-date. På en äldre bild 
från Holsljunga ser man samma semafor, 
men med rak avslutning på vingarna.

Nästan samma sak har hänt i Mala i norra 
Skåne. Den ursprungligen helröda T-sema-
foren har fått påspikade rundlar och målats 
enligt banlärans alternativ II.

Två bilder från Holsljunga med rak avslutning 
på semaforvingar respektive med påspikade 
rundlar.

Semaforvingar med påspikade rundlar. Mala år 1930.
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Semaforvingar målade enligt alternativ II och med rundlar. 
Gärds Köpinge.

Semaforvingar målade enligt alternativ I men utan rundlar. 
Lane år 1942.

Semaforvingar med hål och rundlar. 
Lilleskog år 1904.
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Vi såg tidigare att Lilleskog (UVHJ) hade 
en semafor med stora hål i vingen. Även den 
försågs med rundlar och målades om enligt 
Banlärans alternativ I.

Ommålning och ombyggnad av 
tidiga stålsemaforer

Även de äldsta stålsemaforerna anpassa-
des efterhand; de målades enligt alterna-
tiv I  eller II, och det finns även exempel på 
att man satte dit rundlar på vingens ände 
så att de skulle likna nyare semaforer. Vi 
ser Gärds Köpinge (ÖSJ) med extra rund-
lar och målning enligt alternativ II; Lane 
(ULB) med målning enligt alternativ I och 
Fjärdingslöv (LLTJ) med målning enligt 
 alternativ II, bägge utan extra rundlar.

Ingen regel utan undantag

Naturligtvis slog alla nyordningar inte ige-
nom överallt på en gång, och det fanns all-
tid udda undantag. Nu när vi har sett att det 
finns system i galenskapen kan vi uppskatta 
den här bilden från Tingsryd (VTJ), tagen 
strax innan det var dags för 1940-talets om-
målning till alternativ I med röda-gula fält. 
Det här är det enda exempel jag kan ge på en 
stålsemafor med polkagrisfärgade vingar.

Semaforvingar målade 
enligt alternativ II men 
utan rundlar. 
Fjärdingslöv på 1910-talet.

Stålsemafor med polkagrismålade vingar. 
Tingsryd cirka 1940.
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Färg på baksidan

I tjänstgöringsreglementena 1858 och 1862 
antyder illustrationer med semaforer att 
semaforvingarna är målade på båda sidor i 
samma färg. I 1877 års tjänstgöringsregle-
mente återges den polkagrisrandiga fram-
sidan helt i vitt (med svarta streck mellan 
fälten) och baksidan illustreras med mörk 
färg. Det enda bildmaterial som skulle 
kunna tyda på att man haft mörka baksi-
dor på semaforvingarna är ett träsnitt från 
Vingåker (VSB) 1866. Eftersom det inte är 
ett foto får vi ett källkritiskt problem: be- 
tyder det här att vingarnas baksida verk-
ligen var rödmålad, eller ska vi tillskriva det 
den konstnärliga friheten?

Går vi över Sundet till Danmark så in-
förde de aldrig någon särskild målning av 
baksidan – både fram- och baksida var röd-
målade. Det vara bara placeringen till höger 
eller vänster om masten som gav vägled-
ning om signalen var gällande.

Det fotografiska materialet är däremot 
helt entydigt: Under 1800-talet var bak-
sidan på svenska semaforvingar enfärgat 
ljus. Om färgen var vit, grå eller bara smut-
sig är en bra fråga. I det avseendet avvek 
Sverige både från engelsk och tysk tradition 
där baksidorna alltid har målats i svart-vitt 
och speglar hur framsidan är målad. Och 
naturligtvis har de helt motsatta princi-
per för det: i England motsvaras röd färg 
på framsidan av vit baksida och vita fält 
på framsidan av svarta fält på baksidan. I 
Tyskland är det tvärtom: svart på baksidan 
betyder att framsidan är röd, och vit bak-
sida avspeglar vit framsida.

Baksidan på de första stålsignalerna
När de första stålsemaforerna kom, dök det 
upp enstaka exemplar med röd baksida på 
vingarna, men huvudregeln var fortfarande 
ljus baksida, om den sen var vit eller grå är 
svårt att avgöra.

Träsnitt med antydan till mörk baksida på semaforvinge. 
Vingåker år 1866.

Stålsemafor med ljus baksida på vinge.
Åsunden (VCJ) år 1906.
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Sorgkant
De första ansatserna till tvåfärgad målning 
på vingens baksida är att man började måla 
en svart konturlinje, vi ser den på bilder 
från Ärla (NrSlJ) och Hovetorp (ÖCB).

Om man skärskådar bilden från Hove-
torp kan man dessutom ana att det finns en 
motsvarande vit konturrand på den röda 
vingen/framsidan. Bilden är lite otydlig, så 
vi går lite längre norrut och tittar på sema-
foren i Tarsta (NÖJ) där det finns just en 
sådan vit kantlinje, även om den inte mot-
svaras av någon motsvarande sorgkant på 
vingens baksida. Jag lovade att inte göra 
någon typologi av alla varianter som fanns 
vid sekelskiftet, men det här är en antydan 
om en av alla typer man skulle kunna hitta.

Baksida med svart konturlinje på träsemafor.
Ärla cirka 1900.

Baksida med svart konturlinje på 
stålsemafor. Hovetorp.

Framsida med vit konturlinje på stålsemafor. 
Tarsta år 1908.
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Svartvit reglementsenlig
Enligt reglerna i Banläran skulle baksidan 
målas på samma sätt oavsett hur framsidan 
ser ut – ett klart avsteg från de engelska och 
tyska målningsbestämmelserna där baksi-
dan skulle vara en spegelbild av framsidans 
målning.

Semaforen i Holmeja (LLTJ) är målad 
enligt alternativ II. Till vänster har vi den 
engelskt målade framsidan, till höger har 
vi en reglementsenlig baksida som inte alls 
speglar framsidan. Det ser bakvänt ut men 
är helt korrekt.

Svartvit omkastade färger
Under tidigt 1900-tal ser man ofta målning 
enligt alternativ I på framsidan, men med 
omkastade färger på baksidan, dvs. att vitt på 
framsidan motsvaras av svart på baksidan.

Vingarnas fram- och baksidor målade enligt 
olika mönster. Holmeja år 1940.

Omkastade färger på baksidan. Enköpings hamn 1909.

Baksida målad som 
en spegelbild av 
alternativ II.

Svartvit alternativ II
En intressant avvikelse är bilden ovan, där 
man har målat baksidan som en spegelbild 
av alternativ II. En avvikelse från svensk 
praxis, men helt korrekt om det hade varit 
i England. Bilden har varit uppe på Järn-
vägshistoriskt forum, men ingen lyckades 
lokalisera den. Eldriften och mannens kläd-
sel tyder i alla fall på att den är relativt sen-
tida. Den ovanligt korta masten beror nog 
på att man inte ville låta semaforer komma 
farligt nära kontaktledningen.
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Skivsignal med 
semaforvingar.
Strängshult.

Skivsignal med 
semaforvingar. 
Hospitalets håll- 
plats i Lund.

Skivsignal med 
en semaforvinge. 
Vislanda år 1945.

GWR disc-crossbar-signal. Spettisbury på 
Somerset and Dorset Joint Railway, 1895.

Skivsignaler med semaforvingar

Som vi såg ovan är en skivsignal som visar 
körsignal nästan osynlig. Redan på 1830- 
talet löste GWR det problemet med sin disc-
crossbar-signal, där en fyrkantig skiva mot 
tåget betyder stoppsignal och en rund skiva 
betyder kör försiktigt; det vill säga samma 
princip som vi senare kommer möta när vi 
går vidare till försignaler med runda signal-
skivor. Den här typen av signaler användes 
bara av GWR och dess dotterbolag och kom 
tidigt ur bruk eftersom det blev oklart för 
vilken riktning signalerna gäller – så därför 
fick vi svenskar uppfinna hjulet igen.

Den svenska lösningen blev att sätta på 
fast monterade semaforvingar i 90-gra-
ders vinkel mot skivan. Skivsignalen vi-
sade stoppsignal på samma sätt som vi sett 
på skivsignalerna ovan, men när den vi-
sar klart ser föraren en semaforvinge som 
pekar uppåt. Den här typen av signaler 
förekom bara på privatbanor, och där blev 
körsignal med vingen uppåt inte påbjuden 
förrän 1921, så det borde ge en ungefärlig 
datering. Den första bilden är från Strängs-
hult (SOEJ), bredvid torvfabriken. Den 
andra bilden är från Hospitalets håll- och 
lastplats (LLTJ) utanför Lund. Hade jag 
inte vetat att det finns skivsignaler med se-
maforvingar så hade jag tyckt att det här 
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var en märklig minisemafor - men nu inser 
jag ju att det är en skivsignal som vänder 
kortsidan mot fotografen som därför inte 
kan se skivan!

De skivsignaler vid lastplatser ute på lin-
jen som användes i stället för T-semafor 
behövde ju kunna visa körsignal i bägge 
riktningar, och de hade därför en vinge på-
monterad på båda sidor av skivan. När en 
skivsignal användes som infartssignal på 
en station skulle signalen bara kunna visa 
körsignal för ankommande tåg, och därför 
fanns det en påmonterad vinge bara på ena 
sidan. En sådan signal ser vi på bilden från 
Vislanda (KVBJ).

Utöver ställena på bild finns det uppgifter 
om skivsignaler med semaforsiluetter från 
följande ställen:
Gotland: Stava, Rollume, Stånga grusgrop, 
Roma (enkelsidig/infartssignal från Klinte-
hamn, troligen även från Slite).
KVBJ: Stavsjömosse, Åsnens rörliga bro. I 
enkelsidigt utförande som infartssignaler 
(två per station) Vislanda, Torne, Ulvö, Åls-
hult, Ryd, Hovmansbygd och Svängsta.
HKJ: Rösmåla och Urshult.
BKB: Karlshamn (infart från Ronneby).
SWB: Klackberg, Hässelby villastad.
FJ: Vid alla lastplatser (obekräftad uppgift).

Glädjande nog kan man beskåda en sådan 
här tingest på riktigt: Gotlandståget har 
byggt en replik som står vid växeln till last-
platsen Tule grusgrop.

Signaler ur bruk

När en signal tas ur bruk markeras det med 
ett kryss. Bilden från Hällefors (BJ) visar 
antagligen hur den gamla T-semaforen 
framför stationshuset har tagits ur bruk 
och ersatts av nya semaforer vid respek-
tive infart. Vi ser att den gamla semaforen 
har polkagrisrandig målning som brukligt 
vid GDG-banorna, och eftersom det är BJ 
skulle jag nog nästan våga gissa på att de 

Ogiltighetsmärke på signal ur bruk. Hällefors år 1923.

Signal ur bruk med vingarna rakt ner. Brunsberg på 1930-talet.

nya semaforerna är målade enligt Deutsche 
Reichsbahns standard.

Man kan också ange att en semafor är 
ur bruk genom att låta vingen hänga rakt 
ner. Någon risk att det skulle förväxlas 
med den gamla signalbilden ”Allt väl” kan 
vi nog utesluta, eftersom den var avskaf-
fad cirka 60 år innan bilden från Bruns-
berg (NVSB) togs.
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Försignaler

Hittills har vi talat om huvudsignaler, dvs. 
signaler som kan visa stoppsignal. Allt-
eftersom tågen blev tyngre och gick snab-
bare kunde det bli problem att bromsa ned 
tåget till stillastående när man fick syn på 
semaforen, särskilt om banan var kurvig 
 eller sikten skymd. Lösningen på det här 
problemet blev försignaler – en signal som 
står före huvudsignalen och förvarnar om 
vad denna kommer att visa. Om försigna-
len visar vänta stoppsignal så är det dags 
att börja bromsa så man hinner stanna före 
huvudsignalen, och om den visar vänta kör-
signal kan man förvänta att även huvud-
signalen visar körsignal.

Försignaler förväxlas ibland med skiv-
signaler, kanske för att de från och med 
1934 kallas skivförsignaler? Skillnaderna är 
dock större än likheterna: Skivsignalen är 
en  huvudsignal med rötterna i järnvägens 
barndom i England, skivan är alltid röd-
målad och fyrkantig och den rör sig runt 
en lodrät axel. Den svenska skivförsignalen 
däremot har sina förebilder på tyskspråkigt 
område, skivan är alltid grönmålad och 
rund och rör sig runt en vågrät axel.

Känningsskivor
Innan vi tittar på skivförsignalerna gör vi 
en längre utvikning om deras föregångare 
känningsskivan, en av våra mest okända 
signaler. För att ytterligare öka förvir-
ringen så kallades både känningsskivan 
och skivförsignalen för känningsskiva före 
1907! Känningsskivan var en sorts försignal 
som sattes upp från och med 1885. De togs 
ned ganska tidigt. Det saknas uppgifter om 
när, men det ska ha varit på grund av bris-
tande funktionsduglighet – något märkligt 
med tanke på hur länge motsvarande signa-
ler användes i resten av Europa. Det verkar 
inte finnas några bilder bevarade på dem, 
men på 1930-talet tillverkade man en re-

konstruktion för att ställa upp på Järnvägs-
museum och under hösten 2015 har delar 
till ett sparat driv dykt upp i Järnvägsmu-
seets samlingar.

Tycker du att det ser ut som ett gammalt 
golvur? I så fall känner du helt rätt! Sig-
naltypen konstruerades 1862 av Matthäus 
Hipp, en schweizisk urmakare, och inne i 
lådan finns lod och ett urverk. När signa-
len ska visa vänta körsignal kommer det 
en elektrisk impuls som släpper efter ur-
verket ¼-dels varv så att skivan ställs pa-
rallellt med spåret. När tåget har passerat 
ska skivan återigen ställas i stoppläge, då 
kommer en ny elektrisk impuls och skivan 
snurrar ¾-dels varv. Efter sisådär 200 varv 
har lodet gått ner i botten och man måste 
gå ut och dra upp urverket – se bilden från 
Schweiz. Var min beskrivning inte helt be-
griplig? Lugn – det finns en Youtubefilm 
som visar hur det fungerar:
www.youtube.com/watch?v=asu95Hf5GLM

Rekonstruktion av känningsskiva. 
Järnvägsmuseum 1940-talet.



40

Eftersom känningsskivorna ställs om 
genom en elektrisk impuls så ser ma-
növreringsutrustningen inte ut som för 
andra tidiga signaler, det finns inga vev-
ställverk eller signallinor. Istället behövs 
det en  manövertavla på stationen (bild från 
Schweiz), och en elledning. Observera pors-
linsknoppen på ritningen till höger – det är 
en isolator för elledningen som förmedlar 
den elektriska impulsen.

I Sverige försvann känningsskivorna rätt 
snart och ersattes av försignaler av tysk typ. 
I hemlandet Schweiz vidareutvecklades 
känningsskivorna, blev betydligt smäckra-
re och kallas Hippsche Wendescheibe efter 
uppfinnaren. De fick även extra skivor satta 
i 90-gradersvinkel för att vara synliga när 
de visar klart, det vill säga ungefär samma 
idé som vi såg ovan när vi tittade på skiv-
signaler med semaforsiluetter.

Hippsche Wendescheibe. Bischofszell-Stadt, Schweiz. Manövertavla för samma känningsskiva.

Ritning på österrikisk Distanzsignal.
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I Österrike har de funnits kvar ända in på 
de sista årtiondena av 1900-talet, och bibe-
hållit det utseende som vi känner igen från 
Järnvägsmuseets rekonstruktion. Eller kan 
det vara så att rekonstruktionen bygger 
på österrikisk förlaga för att de inte heller 
lyckades hitta några bilder på en svensk 
känningsskiva? I avlägsna delar av Kroatien 
(tänk Habsburgska väldet, så får du kopp-
lingen till Österrike!) har känningsskivorna 
dröjt sig kvar in i nutid. Problemet med att 
skivformiga signaler inte syns när de visar 
klart har man löst genom den iögonfallande 
svart-vita målningen av klockfodralet. Åt-
minstone en av banorna som fortfarande 
har det här signalsystemet har trafikerats 
av de Y1:or som SJ sålde till Kroatien, så 
svenska järnvägsfordon har betjänats av 
känningsskivor även i vårt århundrade.

Det här var en ganska lång utvikning om 
hur känningsskivorna fungerar, men så är 
det ju en tämligen okänd signaltyp för oss 
svenskar. Nu återvänder jag till mitt egent-
liga ämne: hur skivorna var målade. Så här 
står det i Trafikreglerna från 1885 ”Plåten 
är på framsidan grön, och är i förbindelse 
med densamma en lykta anbragt, som, då 
plåten är ställd tvärs för banan, visar grönt 
sken, men eljest hvitt sken.”

Hippsche Wendescheibe i Schweiz.

Štitni signal vid Daruvar som visar stopp.
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Skivförsignaler
Efter känningsskivorna kom skivförsigna-
ler av tysk modell. Principen är enkel; när 
skivan syns betyder det vänta stoppsignal 
i huvudsignalen, när den fälls så att den 
inte syns kan föraren däremot vänta sig att 
huvudsignalen visar klart. Skivan är grön-
målad med vit kant, baksidan är grå med ett 
svart kryss, några målningsvarianter har 
inte funnits.

Eftersom skivan ligger ovanför masten 
när den visar vänta körsignal kan försig-
nalerna inte kombineras med någon annan 
signal på samma mast. I Tyskland förkom-
mer det ofta att en skivförsignal för en föl-
jande huvudsignal är placerad på egen mast 
några meter framför en semafor. Sådan 
 placering av skivförsignaler har inte före-
kommit i Sverige, våra skivförsignaler har 
alltid stått i ensamt majestät.

Skivförsignal. Tomteboda år 1916.

Skivförsignal. Gävunda år 1982.

Baksida på skivförsignal. Getå år 1935.
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Genomfartsvingar och försignalvingar
När hastigheter och tågvikter ökade ytter-
ligare uppkom behov av nya signalbilder. 
För en snälltågsförare räcker det inte med 
att veta att infarten är klar till en mindre 
station, han behöver också veta om klart 
betyder att han ska köra in och stanna eller 
om klart betyder att han kan köra igenom 
med oförminskad hastighet.

Lösningen blev genomfartsvingarna som 
prövades på sträckan Södertälje–Saltskog 
åren 1913–1921. (Martens artikel, som bil-
derna är tagen från, är skriven 1909, så åt-
minstone någon genomfartsvinge bör ha 
satts upp ännu tidigare.) De vanliga ving-
arna längst upp visar om det är stoppsignal 
(längst till vänster i ritningen) eller klart 
(mitten och höger) för infart på stationen. 
Den lägre pilformade vingen, halvvägs 
upp på masten, visar om det är stoppsignal 
(väns ter och mitten) eller om det är klart 
(höger) i utfartssignalen, dvs. det är bara i 
det sista fallet som genomfart är möjlig.

Jag skriver ju om hur olika semaforvingar 
var målade – och här skapar genomfarts-
vingen ett intressant källkritiskt problem: 
bilderna och det skriftliga materialet mot-
säger varandra!

Enligt bilden i Martens artikel från 1909 
är vingen målad enfärgat i någon mörk färg. 
1913, när försöksperioden börjar, sägs det i 
Järnbanebladet att genomfartsvingen var 
gul med ett lodrätt svart band. Det verkar 
vara lite oklart huruvida försöksperioden 
utföll till belåtenhet eller inte; 1921 togs ge-
nomfartsvingen med i säkerhetsordningen, 
men det sattes inte upp några nya utöver 
de som hade ingått i försöket. Dessutom 
 målades vingarna om till grönt, eftersom 
man började betrakta dem som en sorts för-
signal. 1934 togs genomfartsvingarna ned 
och ströks ur säkerhetsordningen.

Semafor med genomfartsvinge.

Signalbilder: Semafor med genomfartsvinge.
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in på ett sidospår. Det fanns alltså behov 
av att försignalerna skulle kunna visa tre 
ställningar: vänta stoppsignal, vänta kör-
signal för huvudtågväg, vänta körsignal 
för alternativ tågväg. Under tidigt 1900-tal 
förekom en intensiv debatt i Tyskland om 
hur man bäst skulle åstadkomma det, men 
det första genomförandet skedde i Sverige: 
man kompletterade skivförsignalen med en 
lodrät semaforvinge. Från vänster till höger 
betyder signalbilderna: Vänta stoppsignal i 
huvudsignalen, vänta körsignal för huvud-
tågväg, vänta körsignal för alternativ tåg-
väg. Att texten är på tyska beror på att vårt 
genomförande av en tysk idé gav gensvar 
i Tyskland. Försignalvingen genomgick 
ungefär samma stadier som genomfarts-
vingen. Först prövades de på Stockholm–
Södertälje, från och med 1921 togs de in i 
säkerhetsordningen och det verkar ha satts 
upp några enstaka på andra platser i landet. 
1934 utgår även försignalvingen ur säker-
hetsordningen.

Genomfartsvingar och försignalvingar 
var sällsynta fåglar som har haft svårt att 
fastna på bild. Jag blev därför väldigt glad 
när jag hittade en bild från Järnvägsmuse-
ets förråd 1936. Bilden innehåller så mycket 
spännande saker så jag misstänker att den 
är arrangerad. En skivsignal och masterna 
till två träsemaforer är lätta att identifiera. 
Övriga föremål ska vara en varmluftspump 
och en dromopetard – ett föremål som för-
tjänar en alldeles egen artikel! Det som 
fångade mitt intresse är att längst fram 
finns en genomfartsvinge, och lägg märke 
till färgen! Tidigare har vi noterat två-tre 
målningar på genomfartsvingen, här kom-
mer en fjärde målning: röd-vit, eller kanske 
grön-vit? Någon gång under tiden den har 
suttit uppe har den alltså blivit ommålad. 
Och föremålet längst till höger, ja det kan 
inte vara något annat än en försignalvinge. 
Och då ser vi att de målades vita med ett 
rött – eller kanske grönt? – band.

Inspirationen till genomfartsvingarna 
kommer antagligen från Belgien där man 
skapade en genomfartsvinge som till for-
men var identisk med den svenska, senast 
från och med 1913 hade de dessutom samma 
målning. Den belgiska målningen är i sin 
tur tagen från de engelska distant signals. 
Liknande lösningar, att ha en extra sema-
forvinge i avvikande form för att ange om 
en station är klar för genomfart, dök upp un-
gefär samtidigt även i Bayern (den berömda, 
nåja, allt är ju relativt, Schmetterlingsignal 
– fjärilssignalen – där en försignalskiva veks 
ihop så att det bildade en pil) och Danmark. 
Den svenska genomfartsvingen var helt 
klart något som låg i tiden, och det är enda 
exemplet på en svensk semafor där vingens 
avslutning var betydelsebärande.

Med ytterligare ökade hastigheter räckte 
det inte att försignalen gav besked om in-
fartssignalen på en station skulle visa kör-
signal eller stoppsignal; det är ju en stor 
skillnad på vilken hastighet man kan till-
låta sig om man kör rakt igenom en station 
på huvudspåret, eller om man ska svänga 

Genomfartsvinge av belgisk modell.
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Epilog 1: 1935 infördes försignalvingen 
i Tyskland, då var det nödvändigt med 
tanke på Fliegender Hamburger och öv-
riga snabbtåg. Det är lite ironiskt att då har 
de svenska försignalvingarna redan blivit 
 museiföremål. Idén att betydelsen hos en 
signalskiva modifieras av en pil längre ner 
är för övrigt hundra år äldre än de tyska 
försignalvingarna. Redan på 1830-talet 
hade GWR en sorts skivsignal kombinerad 
med en lägre placerad pil där pilen modi-
fierade betydelsen.

Epilog 2: 1919 återgick Alsace-Lorraine till 
Frankrike efter att 1871–1919 ha varit en 
tysk provins med namnet Elsaß-Lothring-
en. Under den tyska tiden hade man 
naturligtvis satt upp tyska signaler och för-
signaler och kört högertrafik på spåren. Det 
var inte så lätt att bara över en natt byta till 

Tysk försignal med 
försignalvinge.

Signalmateriel med en genomfartsvinge i förgrunden. 
Järnvägsmuseum Tomteboda år 1936.

Signalbilder: 
Försignal med försignalvinge.

franska signaler och börja köra på vänster 
sida, så man fortsatte använda de tyska sig-
nalerna ända fram till i modern tid när man 
införde ljussignaler, men med vissa modifi-
kationer för att passa franska regelverk. Att 
byta ut försignalernas runda skiva mot en 
fyrkantig skiva var en relativt lätt åtgärd 
som gjorde att försignalerna i Alsace-Lor-
raine blev hyfsat lika de i resten av Frank-
rike. Typiskt för franska försignaler är att 
de har en rörlig del som visar om man kan 
förvänta stoppsignal eller körsignal, och 
en annan rörlig del som visar om det kom-
mer en hastighetssänkning. Det är ju just 
själva idén med försignalvingen, så 1922, 
året efter Sverige, infördes försignalvingen 
på järnvägarna i Alsace-Lorraine. Under 
mellankrigstiden förvaltades järnvägarna i 
Luxemburg av de alsassiska järnvägarna, så 
även dit spreds försignalvingen.
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Försignalskärm
Skivförsignalerna hade samma problem 
som skivsignalerna, det var stor risk att 
man inte alls såg dem när de visade klart 
eftersom det enda som visades mot föraren 
var kortsidan på en skiva – se bilden från 
Gävunda. I Tyskland löste man problemet 
genom att ställa upp en skärm framför för-
signalen för att markera dess plats. I Sverige 
togs försignalskärmen upp av GDG-banor-
na. De finns på bild i BJ:s jubileumsbok från 
1922, så vi kan få en ungefärlig datering. 
Även i Norge införde man försignalskärmar 
1926. Här har vi återigen ett exempel på hur 
influenser från de stora länderna kommer 
in i vågor över Skandinavien.

Visserligen ska man ju inte tala om det 
som inte syns, men här blir det svårt att låta 
bli. I Tyskland upplevde man problem med 
försignalens gröna färg, den kunde vara 
svår att urskilja mot all grönska som finns 
längs med spåret, så från och med 1910 
övergick man till orangegul skiva med svart 
och vit kant. Även norrmännen tog över den 
orange färgen 1926. Men där gick tydligen 
gränsen för tyskt inflytande i Sverige, till 
och med för GDG som fortsatte måla för-
signalerna gröna.

Och här får vi ytterligare ett exempel på 
hur de olika vågorna av inflytande som har 
sköljt över Sverige har lett till att vi skapar 
synteser som aldrig har funnits i moderlän-
derna: Tyskland bytte färg från grönt till 
orangegult 1910, men införde inte försig-
nalskärmarna förrän 1912 – så grön försig-
nalskiva och försignalskärm är en svensk 
kombination av två tyska element som ald-
rig har förekommit tillsammans i Tyskland. 

Försignalskärmen togs upp även av KURJ 
och SWB, men bilderna därifrån visar den 
tillsammans med ljusförsignaler, och då 
har vi kommit alldeles för långt bort från 
mina intressen.

Illustrationen ovan är ur ett häfte från 
början av 1940-talet med presentationer 
av signaler för tyska lokförare som skulle 
köra i det ockuperade Alsace-Lorraine; det 
vill säga tyska lokförare som kör på tidigare 
tyska banor och ser före detta tyska signaler 
som har modifierats efter en tysk idé. Efter 
att vi har ironiserat över krigets vansinne 
kan vi titta på skillnaderna mellan de tyska 
och de svensk-alsassisk-luxemburgska sig-
nalbilderna:

Vänta stoppsignal och vänta klart för 
 huvudtågväg är likadana, medan vänta klart 
för avvikande tågväg skiljer sig åt, både i 
fråga om skivan ska vara fälld och åt vilket 
håll vingen pekar. I den tyska signalen har 
vingen med urtag dessutom förvandlats till 
en pil. Triviala skillnader, men dock skill-
nader. Vi har alltså ett typiskt exempel på 
hur innovationer sprids: en idé uppstår i 
centrum (Tyskland) och sprids därifrån ut 
i periferin (Sverige/Alsace-Lorraine/Lux-
emburg). I centrum vidareutvecklas idén 
och de ursprungliga formerna finns bara 
kvar på spridda ställen i periferin.
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Som anställd vid Gävle–Dala järnvägar un-
der åren 1902–1945 var han placerad vid 
Valbo, Korsnäs och Långsjön station. Lång-
sjö-Pelle hade ett motto: en järnväg are får 
inte glömma sej. Och glömde sig, det gjorde 
han heller aldrig under sina dryga 40 år i 
järnvägens tjänst.

År 1902 påbörjade Per Erik Andersson vid 
16 års ålder sitt första tjänstgöringsår som 
extra stationskarl vid Valbo station. Som 
nittonåring gjorde han rekryten vid Häl-
singe regemente på Mohed, 12 km väster om 
Söderhamn, under unionskrisen. Det var 
meningen att han skulle tåga till Norge och 
kriga, men så blev inte fallet. 1911 blev han 
förflyttad till Korsnäs station i Dalarna. Han 
hade då hunnit ingå äktenskap med Tekla 
och blivit far till döttrarna Ingrid och Astrid.

Per Erik växte upp i Lunds by i Valbo 
tillsammans med sin syster Maja och för-
äldrarna Per och Ingrid Andersson. Deras 
stuga Skommars, den första utanvessgår-
den i byn, hade blivit uppkallad efter mor-
fadern som var sockenskomakare till yrket 
och byggde stugan 1826. ”Bönderna var de 
som ägde jord och bodde i själva bykärnan. 
Medan utanvessarna inte ägde någon jord 
utan fick arbeta och göra dagsverke åt bön-
derna. De bodde utanför själva bykärnan.” 
(Lunds Bonde- och Utanvessareförening. 
Hembygdsförening i Valbo, Gästrikland).

Tekla Kärrstedt flyttade till sin faster Al-
bertina i Lund i Valbo redan som sexåring. 
Moderslös var hon tvungen att lämna hem-
met i Dalarna. Fadern var ångbåts förare 
och kunde inte ensam ta hand om sin dot-
ter. I närheten av järnvägsstationen låg en 
diversehandel som Teklas faster ägde, och 
där fick hon hjälpa till redan i unga år. I 
den såldes allt från matvaror till silltunnor, 
 fotogenfat, garn och vykort. Vid godsmaga-
sinet lossades och lastades tunnor och fat 
på dragkärra till affären. Pelle hjälpte det 
unga, söta biträdet med de tunga lyften och 
deras gemensamma bestyr kom att resul-
tera i en livslång kärlek.

De gifte sig i maj 1907, men det kom att 
bli ett bröllop med förhinder. Prästen hade 
glömt bort vigseln, han var i färd med att 
beskära sina äppelträd. Men det ordnade 
sig till slut ändå, om än något försenat. Den 
första tiden bodde de nygifta hos Pelles far 
och mor på gården Skommars. Svärfar Per 
hade ställt i ordning ett av rummen, målat 
och satt upp tapeter med liljor på. Tekla 
trodde hon hade kommit till himmelriket. 
Hon avgudade sin svärmor Ingrid som var 
snäll och blev något av en mor för henne. 
Faster Albertina var dock inte så glad, hon 
hade ju mist sin expedit. Parets förstfödda, 
dottern Ingrid, föddes samma år och året 
därpå i november månad 1908 kom Astrid 
till världen.

Anne Marie Klang

Långsjön – en järnvägshistoria
efter anteckningar av Siri Lindgren 
och texter av Tore Eklund

Per Erik Andersson 
som ung rekryt vid 
Hälsinge regemente, 
Mohed. Foto från 
1905.



50

Långsjön i Dalarna är sedan 1860-talet en 
mötesplats belägen mellan Hofors och Ryg-
gen, längs GDJ, Gävle–Dala järnväg på lin-
jen mellan Gävle och Falun. Avståndet till 
Falun är 27 km.

Långsjön station
Långsjön blev en last- och mötesplats. Det 
anlades mötesspår och lastkaj. År 1908 
fanns här fyra växlar varav två förreglade. 
Avståndet mellan de yttersta växlarna var 
458 m. Vid samma tid fanns vid lastkajen 
utrymme för 14 vagnar. Det fria mötes-
spåret var 357 m långt.

På alla bemannade lastplatser utmed 
linjen fanns sedan tidigare banvaktstuga, 
kasern och smedja. Järnvägskasernen var 
en timrad byggnad med eldstad och vägg-
fasta britsar. Uppförd av rallare under järn-
vägens tillblivelse. Smedjan användes även 
den vid byggandet av järnvägen. Banvakt-
stugan bestod av två lägenheter om ett rum 
och kök, en för banmästaren och en för ban-
vakten, samt kammare på vinden. Öppen 
spis i kök och kakelugn i rum och vinds-
kammare. Källare med lagringsplats för två 
familjers behov och uthus med plats för kor, 
foder och ved hörde till. Banvakt arbostaden 
var tjänstebostad, banmästare och banvakt 
fick bo kvar med sina familjer så länge de 
hade sin tjänst kvar, vid pensionering eller 
vid dödsfall fick familjen om gående flytta. 
Banvakten hade till uppgift att hålla upp-
sikt över den del av banan som var hans an-
svarsområde, oftast mellan 2,5–4 km. Han 
skulle åtgärda fel som uppstod på grund av 
olika skador, avvärja hinder som nedfallna 
träd samt varna annalkande tåg för hinder 
eller skador på spåret. Han hade skyldighet 
att rapportera till banmästaren som utförde 
inspektioner av banan och såg till att ban-
vakten uppfyllde sina åtaganden. Det var 
av största vikt att banvakten var på plats 
när tågen passerade för att kontrollera att 
allt var i sin ordning och för att kunna ge 

klarsignal med flagga eller lykta. Banvak-
ten hade en viktig roll i tillsynen av järn-
vägen, och det byggdes en banvaktarstuga 
på var fjärde kilometer längs med linjen. 
Banvaktar yrket förändrades med tiden och 
försvann helt i början av 1960-talet.

När Gävle-Dala järnväg byggdes i slutet 
av 1850-talet drogs en telegraflinje på stol-
par längs med järnvägen. 1864 uppfördes 
ytterligare en telegraftråd mellan Hofors 
och Korsnäs med anledning av upprättan-
det av mötesplatser mellan stationerna. 
Därefter försågs både Hofors och Korsnäs 
samt banvaktarstugorna vid Långsjön och 
Ryggen med telegrafapparater. Stationerna 
hade därmed förbindelse med varandra, en 
förutsättning för att trafiken skulle kunna 
fungera. År 1902 var även telefonförbindel-
sen utbyggd längs med hela linjen mellan 
Gävle och Falun, men endast för järnvägens 
behov och ledningarna var inte anslutna 
till Telegrafverkets ledningar. Vid Ryggen 
och Hofors fanns det möjlighet att ringa på 
Riksnätet. Långsjön fick telefonanslutning 
omkring år 1970.

Långsjön, last- och mötesplats längs Gävle–Dala järnväg. Normalspår, 
spårvidd 1435 mm. Foto taget den 7 juli 1921.
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sonen Ingemar som föddes 1912. I Stora 
Skedvi socken, mitt i mörkaste storskogen, 
väntade familjen Anderssons nya tillvaro. 
Den 13 januari 1913 anlände de till Långsjön 
där banvaktstugan, stationskuren, last-
kajen, kolbryggan, kasernen och uthuset 
hälsade dem välkomna. Järnvägen var den 
enda förbindelsen med omvärlden. För sin 
överlevnad var man nödd och tvungen att 
vara självförsörjande med mjölk, ägg, grön-
saker och egen potatis till saltsillen. Ko, 
gris och flera höns införskaffades därför 
redan första året. Man fick lov att anlägga 
trädgårdsland nära bostadshuset och pota-
tisland på kolbottnar i närheten. I skogen 
jagades vilt, plockades svamp och bär, och 
det fanns gott om fisk i sjöarna Långsjön 
och Vargsjön. Var fjortonde dag kom med 
tåget en låda torrproviant.

Det var ont om grannar, men på en udde 
i Långsjön var en familj bofast och på norra 
sidan sjön fanns torpet Engvalls. Man träf-
fades sällan förutom på somrarna då korna 
gick på gemensamt skogsbete. Längs järn-
vägen fanns banvakter med familjer. När-
maste järnvägsgrannarna var banvakten 
i Lottbo tre km mot Ryggen och banvak-
ten i Born två km mot Hofors. Banvaktar- 
familjen i Lottbo hade barn i ungefär sam-
ma ålder som familjen Andersson hade. 
Med tiden började familjen att trivas med 
livet i Långsjön och beslutade sig för att 
stanna.

Till skolan i Långtägt
var lång väg att traska

med stora höga drivor nästan som i Alaska
Ibland en luffare vi kunde möta

och skorna dom blev slitna,
och nästan alltid blöta.
Det kunde också hända
att vi fick ”På pälsen”
när vi pulsat, så snön

hade hamnat på rälsen.

Ur dikt av Siri till Ingrids 70-årsdag 1977.

Den första inflyttningen ägde rum år 1859. 
Långsjön blev station 1896 och bemanna-
des därefter av en stationskarlsförman. De 
 flesta tågen passerade utan att stanna. Re-
sande var hänvisade till Borns hållplats två 
kilometer bort mot Hofors. För att kunna 
stiga av eller på vid Långsjön station kräv-
des särskilt tillstånd. Linjen elektrifierades 
1943 och blev förstatligad 1948.

Flytten till Långsjön
Till Långsjön sökte man en stationskarls-
förman. Valet föll på stationskarl Per Erik 
Andersson som blev tvångsförflyttad på 
två år med löfte om att få flytta när äldsta 
barnet skulle börja skolan. Familjen hade 
under sin tid i Korsnäs fått ännu ett barn, 

Långsjö-Pelle till- 
sammans med sin 
familj framför ban- 
vaktstugan i Lång- 
sjön omkring år 
1919. Från vänster: 
Astrid, Ingrid, lilla 
Siri, Tekla, Ingemar 
och Långsjö-Pelle.
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Skola i Långtäkt och Ryggen
Barnen började skolan först i Långtäkt och 
senare i Ryggen. De färdades till och från 
med tåg i både personvagn och godsfinka. 
Men först en promenad på två km längs 
med spåret till Borns hållplats mot Ho-
fors, och därefter tåg till Ryggen som låg 
åt andra hållet mot Falun. Tågen passerade 
Långsjön i båda riktningarna och barnen 
brukade vinka när de for förbi.

Skolan i Långtäkt, vid Långtäkts fäbodar 
ca 7 km mot Ryggen, var den första i trakten 
och byggdes redan på 1880-talet för barnen 
i Hosjö, Stora Skedvi och Vika socknar, på 
begäran av ortsborna. Kostnaden för byg-
get av skolan bekostades till hälften av 
Gefle–Dala jernvägs AB. Resten av kost-
naden fördelades mellan församlingarna. 
En småskollärarinna anställdes och  skolan 
bestod fram till första världskrigets slut. 
Därefter togs beslut om att flytta skolan 
till Ryggen som var ett större upptag-
ningsområde, då de flesta barnen bodde 
i trakten. Sågverket i Ryggen var vid den 
här tiden en stor arbetsplats, förutom 
järnvägen och skogen. Skolhuset monte-
rades ner 1920 och flyttades till Ryggen, 
där det byggdes ut. Från början gick alla 
klasser tillsammans men delades upp i 
småskola och folkskola när elevantalet 
ökade. Som mest gick 40 barn här. Folk- 
skolläraren fick bo i skolhuset och lärarin-
nan hyrdes in hos banvakten. Skolan lades 
ner 1937 och undervisningen förlades där-
efter till Hosjö.

Eget kraftverk
I Långsjön var det mörkt om vintern med 
skogen inpå knutarna. Det ljus man hade 
tillgång till kom från talgljus, fotogen-
lampa och stallykta. Men Långsjö-Pelle 
var en  rådig man. På ledig tid byggde han 
en fördämning i ån mellan Långsjön och 
Vargsjön. Därtill byggdes dammlucka och 
ränna och ett hus för vattenhjul och gene-
rator. Han fick hjälp av sin far Per som var 
snick are på Tolvfors bruk. Redan 1918 stod 
bygget klart och Långsjön hade elström 
framdraget, från eget vattenkraftverk, till 
både hus och ladugård. I Ryggen fanns det 
endast tillgång till elektriskt ljus fram till 
klockan fem på eftermiddagen då sågver-
ket stängde. Trots att här fanns gott om bo-
städer och en handelsbod.

I slutet av första världskriget, en kall 
februaridag år 1917 föddes Siri. Året därpå, 
när Långsjö-Pelle var sysselsatt med att dra 
ledningar från kraftstationen, drabbades 
hela familjen av spanska sjukan – en svår 
och dödlig form av influensa. De blev svårt 
sjuka och farmor Ingrid stannade hos dem i 
sex veckor tills alla hade tillfrisknat. Ett par 
år senare 1920 kom Ingeborg till världen, 
den sistfödda av familjens fem barn.

En egen kraftstation. Foto från 1921.
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Bönder och kolare
Vid Långsjöns lastplats omlastades tim-
mer och massaved från lastbryggan och 
träkolen lossades från kolbryggan. För vi-
dare transport till sågen och järnbruken, 
allt  sedan bönder och kolare hade gjort sitt. 
Tågen gick på bestämda tider och vid sidan 
av sitt vanliga arbete brukade Långsjö-Pelle 
åta sig att tumma timret - mäta timmer med 
tumstock och hålla ett öga på mängden kol 
som tömdes från kolbryggan.

Mellan trettondagsafton och mitten av 
mars månad anlände kolkörarna för att 
tippa sina kolstigar i de höga järnvägs-
vagnarna. Skedvibönderna kom körandes 
med virke från sina utskogar på Råberget 
och ljudet av hästpinglor var ett välkom-

met ljud. Lastkajen fylldes med timmer och 
massaved. Järnvägskasernen användes för 
övernattning. För Långsjö-Pelle var det ett 
välkommet avbrott i det dagliga arbetet. 
Han fick sällskap, kunde prata och skoja 
med männen och på kvällen blev det tid för 
kortspel.

I mitten av mars återvände bönderna till 
Skedvi. Det blev tyst och tomt i Långsjön, 
men dagarna hade blivit ljusare och kor-
na kunde åter släppas ut på skogsbete. På 
Långsjöns södra sida samlades tre familjers 
kor till gemensamt sommarbete. Ån börja-
de bli isfri, det var dags att sätta ut mjärde 
och ryssja. För på fritiden var Långsjön och 
Vargsjön med å emellan och hela Råberget 
Långsjö-Pelles domäner för fiske och jakt.

Snörika vintrar ger extra inkomster 
till Oskar Eklund, Gunnar Fridell och 
Anders Skoglund. Långsjön station 
1930-tal.

Långsjön år 1938. Vy över stations-
området med timmerupplag och 
Skedvibonde med hästtransport.
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Gruppfoto av familjen 
Andersson från 1926. Bakre 
raden från vänster: Långsjö-
Pelle, Tekla, Ingrid. Främre 
raden från vänster: Ingemar, 
Siri, Ingeborg och Astrid. 
Foto taget i samband med 
Pelles 40-årsdag.

Tekla och Pelle Anders-
son. Långsjön kom att bli 
deras verklighet på gott 
och ont i 32 år. Här med 
Pelles far Per Andersson 
och döttrarna Ingrid, Siri 
och Ingeborg. Foto från 
1935.
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Pelle och Tekla
Långsjö-Pelle var arbetsam och plikttro-
gen till sin natur. Han hade humor och ett 
sprudlande gott humör, lekte och busade 
gärna med barnen. Men de hade ändå stor 
respekt för honom. En gång fick Siri och 
Ingeborg smaka på riset, de hade olovandes 
gått till sjön och ramlat i. Men det gjorde 
förmodligen lika ont i honom som i småjän-
torna. Annars brukade han lämna bekym-
ren till hustrun sin och så även lönen efter 
att ha tagit undan lite snuspengar.

 Hustru Tekla var otrolig till att arbeta. 
Hon sydde barnens alla kläder, från liv- 
stycken och underkläder till klänningar, 
kostymer, kappor och rockar. Ja, till och 
med flickornas hattar sydde hon. Hon skötte 
hem och hushåll, trädgårdsland och ladu-
gård. Hon hässjade hö om sommaren och 
stod till och med på kajen och lastade ved i 
vagnarna. Hur hon orkade, visste ingen.

Mor.

Hon städar ock skurar ock ligger på knä
ock kryper på alla fyra

ty huset skall skötas ock folk ock fä
ock mor ska med allting styra.

Hon springer, som finnes ej rådrum alls
från stuga till fähus och stia

ty far han brummar ock barnen ge hals
ock kräken de vråla ock skria.

Ja, mor hon får springa ock flänga ock gno
för alla de stora om dagen.

Om natten då får hon ej sömn eller ro
ty då är den lille i tagen.

Om helg eller söcken om pingst eller jul
så är det för henne lika.

Hon får inte tänka på nöje ett smul
ock kraften får aldrig svika.

Allt medan vi sitta i glada lag
ock äta, dricka och skämta

har mor sina sysslor, de hålla sitt tag
också när klockorna klämta.

Så låt oss nu alla, liten ock stor
under festernas allvar ock yra

ej glömma att ge litet glädje åt mor
åt hemmets flitiga myra.

Morsdagen den 30 maj 1925 
av Astrid Andersson.

På besök i Lottbo. Från vänster: Elna Sundqvist, gift med banvakten i 
Born, här med sonen Gösta, Anna-Lisa Johansson, Lottbo på cykel- 
dressinen, Emma Johansson, gift med banvakten i Lottbo, här med 
dottern Margit, Tekla Andersson, gift med stationskarlsförmannen 
i Långsjön, här med dottern Ingeborg. Ståendes på trallan: Folke 
Johansson, Lottbo och sittandes: Viola Johansson, Lottbo och Siri 
Andersson, Långsjön. Foto 23 juli 1922.
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När banvaktstugan blev stationshus
År 1931 var det dags för husflytt och sam-
manslagning, efter en idé av Långsjö-Pelle. 
Banvaktstugan var i behov av upprustning 
och stationskuren var i dåligt skick. Famil-
jen fick under tiden bo i kasernbyggnaden. 
Kuren som var Långsjöns första stations-
byggnad byggdes omkring år 1900 och 
rymde ställverk och expedition. Det var 
härifrån Långsjö-Pelle passade tågen. Bo-
stadshuset flyttades närmare spåret och 
sammanbyggdes med ställverk och expedi-
tion. Kuren revs efter sammanslagningen. 
När familjen till hösten åter flyttade in var 
det gemensamma bostads- och stationshu-
set utrustat med centralvärme och vatten 
och avlopp var indraget. Livet i Långsjön 
blev betydligt bekvämare och lättare att 
leva. Stationshuset fick elektricitet från den 
egna kraftstationen, som hade utökats och 
byggts om ett antal gånger. Det egenhän-
digt byggda kraftverket försåg Långsjön 
med elström i sammanlagt 35 år.

Året var 1945
Siri, maken Anders och dottern Lillemor 
besökte Långsjön över helgen. Anders 
hjälpte Långsjö-Pelle med att kapa träd. 
En ny väg skulle dras fram och Långsjö-
Pelle hade blivit lovad veden mot att han 
röjde undan träden. Anders åkte hem på 
sön dagen men Siri och Lillemor stannade 
kvar, för på måndagen skulle det bli potatis- 
upptagning. På tisdagen skjutsade Långsjö- 
Pelle dotter och barnbarn till Born. När de 
klev på tåget sade han:

– Hälsa Anders att nu är jag klar på ena 
sidan. Nästföljande natt gav hjärtat upp och 
han somnade in, endast 59 år gammal.

Långsjö-Pelle tjänstgjorde vid Långsjön 
under åren 1913–1945. Och glömde sej? Nej, 
det gjorde han inte. Aldrig någonsin. Långsjö-Pelle under ombyggnaden. Foto från 1931.
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Banvaktstugan flyttas av arbetslaget. Foto från 1931.

Långsjön efter ombyggnaden. Banvakt-
stugan har blivit stationshus.
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Johan Rittsél

1:a klass matsal på Stockholms central 
har återuppstått

Inledning
På Stockholms central återskapades år 2015 
den gamla 1: a klass matsalen från 1927. Den 
här artikeln handlar om rummets historia 
och hur restauranginredningen återskapa
des. Restaurangens historia går tillbaka 
till 1800talet och speglar hur näringens 
förutsättningar förändrats sedan dess och 
fram till vår egen tid. Stockholms central
station är en fascinerande anläggning som 
är skyddad som byggnadsminne men som 
har förändrats och fortfarande anpassas till 
de olika verksamheternas krav. Författaren 
är byggnadsantikvarie på AIX Arkitekter i 
Stockholm och har på Jernhusens uppdrag 
arbetat med Centralstationen i många år. 
Restaureringen av 1:a klass matsal utfördes 
i samarbete mellan Jernhusen och AIX.

Den äldsta matsalen
Stockholms centralstation invigdes 1871 
och kom till genom ett riksdagsbeslut som 
innebar att de norra och de södra stationer
na i huvudstaden skulle knytas samman. 
Cent ralstationen blev imponerande och var 
stadens näst längsta byggnad efter Stock
holms slott. Den ritades av Statens järn
vägars  arkitekt Adolf Wilhelm Edelswärd 

som gav den en dräkt i nyrenässans. Den 
höga bottenvåningen innehöll flera stora 
vänthallar samt entréhallen som var husets 
högsta rum, drygt nio meter. Från entré
hallen ledde stora portar och korridorer till 
vänthallarna, som låg i den södra delen av 
huset. Närmast entréhallen fanns 1:a klass 
väntsal som var minst, men som tidigt änd
rades till kunglig väntsal. Intill denna låg 2:a 
klass väntsal som var större och som hade 
ingång till matsalen. Matsalen var gemen
sam för de två finare väntsalarna. Dessa tre 
rum bildade en imponerande rumsfil längs 
med ytterfasaden mot banhallen där tågen 
rullade in. 3:e klass väntsal var störst och 
låg längre söder ut. Mellan 3:e klass väntsal 
och matsalen fanns köket.

3:e klass väntsal
3:e klass väntsal upptog hela husets bredd 
och hade tre fönster åt väster respektive 
öster. Taket i det stora kvadratiska rummet 
bars upp av fyra smäckra gjutjärnskolon
ner. Mot köket fanns en stor öppning med 
serveringsdisk. Väggarna var klädda med 
höga träpaneler och i takets fanns kraft
fulla stucklister. Golvet var klätt med grå 
kalksten i stora kvadratiska plattor.
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Mamsell Källbom 
Matserveringen för de olika väntsalarna 
drevs av mamsell Edla Källbom från 1897, 
då hon det året tecknar kontrakt med 
Kungliga Järnvägsstyrelsen. Men hon ska 
ha haft servering på Centralen innan dess. 
Edla Källbom innehade restaurangen till 
1910 då Svenska turisttrafikförbundets res
taurant AB tog över. Bolaget drev SJ:s alla 
serveringar på tåg, färjor och stationer.

Drottningens rum
Centralstationen genomgick en större om
byggnad 1904. Entréhallen ansågs för liten 
och en tillbyggnad gjordes framför huvud
ingången på Centralplan så att en ny bil
jetthall skapades. Söder om entrén skedde 
ytterligare en tillbyggnad i form av en korri
dor av gjutjärn och glas. Korridoren ersatte 
en inre korridor och band samman entré 
hallen med 3:e klass väntsal. En annan änd
ring var flytten av kungliga vänthallen till 
husets södra gavel. Ett mindre rum, som 
innehöll klosettutrymmen, nyinreddes till 
kungliga vänthallens damrum eller drott
ningens rum. Rummet låg vägg i vägg med 
3:e klass väntsal men saknade förbindelse 
dit. Damrummets nya inredning bestod 
bland annat av en bröstpanel och en tak
list som såg ut som ett randigt band. Färg
sättningen gick sannolikt i turkost, vilket 
nyligen påträffade färgspår tyder på. I Järn
vägsmuseets samlingar finns en del av rum
mets möbler bevarade och även de hade en 
grön färgton.

1: a klass matsal
Ombyggnaden 1904 var inte tillräcklig för 
att bemöta den allt större mängden av re
senärer. Stationen var för liten. 1925–1927 
genomgick den en omfattande om och 
tillbyggnad. Logistiken ändrades och nya 
vänthallar tillkom. Den väldiga centralhal
len ersatte 3:e klass väntsal som byggdes 
om till 1:a klass matsal. Arkitekt för om

byggnaden var Folke Zettervall som ersatt 
Edelswärd som Statens järnvägars arkitekt. 
Zetterwall gav den nya matsalen en påkos
tad inredning. De smäckra gjutjärnskolon
nerna kläddes in med stenliknande puts 
som kallades porfyrputs. De försågs även 
med nya bronserade kapitäl så att pelarna 
fick ett betydligt tyngre och pampigare 
intryck. Taket försågs med nya stucklister 
som dolde ventilationskanaler. Stengolvet 
från 1871 bibehölls men väggarna fick ny 
panel av ek och socklar av röd kalksten. 
I panelerna fanns infällda målningar av 
Carl Oscar Brandtberg (1886–1957), som 
var bildkonstnär och konsthantverkare. 
Zettervall stod bakom målningarnas idé
innehåll i form av vyer från olika platser i 
Sverige och blomsterstilleben. De nitton 
väggmålningarna var hållna i pompejansk 
stil och hade brandgul botten som gav rum
met ett färgstarkt inslag. På den norra sidan 
fanns ett väggfast skåp krönt av SJ emblem, 

Skiss ”. C . S . T . No 53. I kl. restaurant.” signerad av Folke Zettervall 
i november 1924. Sveriges Järnvägsmuseum.



61

det krönta bevingade hjulet. Framför skå
pet fanns en serveringsdisk av ek och mar
mor med vitriner av glas och mässing där 
bl.a. tobaksvaror exponerades.

På den södra sidan fanns två portaler som 
inramade dörrarna till entrén mot Vasa
gatan och mot den lilla matsalen. Den lilla 
matsalen var kungliga vänthallens gamla 
damrum som nu anslöts till matsalen. Rum
mets kungliga inredning från 1904 bibe
hölls.

Huvudentrén till restaurangen låg i Cen
tralhallens arkad med en stor dörröppning 
krönt av ett solfjäderformat överljusfönster. 
Innanför dörren fanns ett entrérum med 
en radiatornisch i form av en öppen spis 
krönt av en byst av Nils Ericson. Bysten från 
1871 hade ursprungligen suttit i stationens 
 entréhall.

Även den lösa inredningen var elegant och 
bestod av bord och stolar levererade av NK, 
vilka kan ha varit formgivna av möbelarki
tekt Axel Einar Hjort. På golvet låg vävda 
mattor och för fönstren fanns tygrika gar
dinuppsättningar formgivna av Zettervall. I 
taket hängde nio takkronor av mässing.

Den tillbyggda korridoren från 1904 revs 
men fundamentet byggdes om till en terrass 
för restaurangens uteservering. Barriären 
bar sommartid stora urnor med blommor.

Den nya eleganta restaurangen för 1:a 
klassresenärerna fungerade sannolikt som 
deras väntsal eftersom det inte fanns en 
specifik sådan i den ombyggda stationen. 
Det var bara 2:a klassresenärerna som hade 
en egen väntsal. 3:e klassresenärer hade den 
stora centralhallen. I hallens södra ände 
fanns Hyllan med en enklare servering som 
sannolikt vände sig till både 2:a och 3:e klass.

Även restaurangköket förstorades genom 
att den gamla matsalen för 1:a och 2:a klass 
slogs samman med det gamla köket. Senare 
kom köket att ytterligare förstoras genom att 
den tidigare 2:a klass väntsal inkorporerades. 
Köket ligger än i dag kvar på samma plats.

Serveringsdisken i matsalen med vitriner för tobaksvaror.

1:a klass matsal år 1927. Matsalens möbler levererades av NK.
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TR blir SSP
Svenska turisttrafikförbundets restaurant 
AB drev restaurangen fram till 1 januari 
1939 då Trafikrestauranger, förkortat TR, 
tog över. TR hade bildats i november 1938 
och var Järnvägsstyrelsens egna restau
rangverksamhet. Genom uppköp av olika 
företag kan man säga att det än i dag är 
samma företag som driver restaurangen. 
TR köptes år 2000 av Scandinavian Service 
Partner AB (SSP). SSP:s ursprung är gamla 
SAS Catering som bildades 1961. Idag an
vänds SSP bara som företagsnamn och bok
stäverna står inte längre för någon särskild 
innebörd. SSP är idag ett Londonbaserat 
företag med verksamhet i 29 länder som 
 sedan 2013 är noterat på Londonbörsen.

Förändringens vindar blåser rent
Restauranginredningen var tämligen oför
ändrad fram till 1959 förutom att den lösa 
inredningen förnyats i form av nya bord, 
stolar och textilier. Dessutom hade ciga
rett och kolrök gjort att väggar, tak och 
paneler mörknat och gulnat. En uppfräsch
ning var sannolikt välbehövlig för att även 
i fortsättningen locka resenärerna. 1960 
återöppnade restaurangen med nymålade 
ljusa väggar och ny lös inredning i form av 
soffor och karmstolar, modernistiska opala 
armaturer och blombord med gröna växter. 
Terrassen hade byggts in och restaurangen 
var nu betydligt större och vändes mot sta
den för att inte bara locka resenärer. I den 
inbyggda verandan inreddes fiskrestau
rangen ”Snäckan” som blev mycket popu
lär. I den lilla matsalen, drottningens gamla 
rum, fanns en cocktailbar kallad ”Club Cst”. 
Själva restaurangen kallades inte längre 
för 1:a klass matsal utan för ”Loket”, vilket 
speglar både demokratiseringen av samhäl
let och den eleganta matsalens degradering.

Detta var början på den metamorfos res
taurangen kom att genomgå under de kom
mande tjugo åren. Detta speglar en bransch 
i förändring och att utbudet av matställen 

ökade allt mer och därmed konkurrensen. 
För att hävda sig på marknaden krävdes 
att man följde med sin tid och att verksam
heten anpassades efter marknaden.

Självservering
Endast fyra år efter den första större reno
veringen, 1964, ändras matsalens karaktär 
drastiskt. Kanske skedde detta med anled
ning av att man 1963 totalrenoverade köket. 
För att skapa en intimare känsla målades 
taket mörkt grönt och stora armaturer 
pendlades ned mot golvet. I den norra väg
gen togs stora öppningar upp mot köket och 
den bärande muren ersattes med en betong
konstruktion. Innanför öppningarna inred
des en självserveringsdisk. Idén var att ha 
självservering på dagtid och bordsserve
ring på kvällstid. Men självserveringen blev 
så populär att bordsserveringen upphörde 
helt. På grund av de nya öppningarna revs 
skåp och ekpaneler med målningar på stör
re delen av den norra väggen. Det snidade 
SJ emblemet från skåpets krön placerades 
över självserveringsdisken och förgylldes. 
Genom ombyggnaden ökade man antalet 
platser från 200 till 250.

Engelsk pub
En ny era inleddes 1971 genom att statio
nens första pub inreddes i matsalen. ”The 
Railway Inn”, var en tillfällig sommarpub 
och byggdes över en natt inne i matsalen 
av Tingsryds bryggerier AB. För intimare 
känsla fick puben ett undertak. Försöket 
med en brittisk pub slog väl ut och året 
därpå öppnades en permanent pub i lokalen 
intill restaurangen, under Hyllan. I  lokalen 
hade tidigare SJ:s modellhall funnits där 
Järnvägsmuseets modeller av vagn ar och 
lok visades. Inredningen ritades av den 
engelske arkitekten Leslie Kostick och 
skeppades över från England. Inredningen 
bestod bland annat av träväggar som, enligt 
en samtida beskrivning, ”kändes som flera 
hundra år gamla”.
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Sammetstapeter
Knappt tio år efter 1964 års stora ombygg
nad ansågs restaurangen nedsliten. Mellan 
åren 1973–1974 byggdes den om igen och 
kostnaden uppgick till en miljon kronor. 
Ombyggnaden innebar stora förändringar 
av miljön. Matsalen kallades nu för ”Gril
len” och byggdes om i fransk sekelskiftes
stil. Även den här inredningen byggdes i 
England, skeppades till Sverige och mon
terades av brittiska snickare. Grillen för
sågs med en separat bar. Verandan blev den 
finare delen av restaurangen och fick en 
tydlig karaktär av tågmiljö. Arkaden mot 
centralhallen byggdes för med väggar av trä 
och glas. Innanför ordnades ett rum med 
spelautomater och väggarna kläddes med 
för 1970talet typiska röda sammetstape
ter. Den tidigare populära självserveringen 
togs bort till förmån för bordsservering. 
Sannolikt försvann mycket av Zetterwalls 
inredning vid denna ombyggnad. Taket och 
de fyra kolonnernas övre delar doldes av ett 
nytt undertak som nära halverade takhöjden.

1970-tals jugend
Men den franskengelska inredningen va
rade i bara fem år! Redan 1979 var det dags 
för en ny stor förändring. ”Centralens 
restau rang”, som den kallades, renovera
des i sin helhet i maj 1979 och återöppna
des den 11 juni i ny skepnad. Arkitekt Lars 
Liedegren och källarmästare Rolf Nilsson 
skapade den nya inredningen. Allt inred
des i  jugendstil med många speglar, mäss
sing, sammetsklädsel, mörkbrunt trä och 
servis med jugend slingor. Stolarna inspi
rerades av järnvägsvagnarnas stoppade 
förstaklassfåtöljer med vikbara armstöd. 
Takarmaturerna importerades från Tif
fanys i USA och väggarmaturer kom från 
Spanien. Den heltäckande mattan köptes i 
England och hölls i gröna, bruna och gula 
färger, som  anpassades till den övriga in
redningen. Den franske konstnären Henri 
Racca utförde takmålningar i både stora 

och lilla matsalen, som nu kallades ”VIP
rum”, samt väggmålningar i entrén. Veran
dan fick samma påkostade inredning som 
matsalen. Spelrummet i den igenbyggda ar
kaden kallades nu ”Casino” och ansågs vara 
det största i Sverige med tre roulettbord.

Orientexpressen
Ett nytt matkoncept introducerades 1981. 
En kopia av en järnvägsvagn från orient
expressen hade redan 1969 byggts på veran
dan med en perrong utanför. Man erbjöd nu 
sina gäster en kulinarisk resa genom sju 
länder under sju veckor, en vecka för varje 
land och man kallade detta för Orientex
pressen. De sju länderna var de som ingick 
i den gamla tåglinjen mellan Paris och Is
tanbul och som kallades orientexpressen. 
Detta blev mycket uppskattat av gästerna 
och restaurangen fortsätter med det som 
ett återkommande inslag. Det framgångs
rika konceptet befästes 1987 då restaurang
en återigen nyinreddes. Denna gång för nio 
miljoner. Matsalen byggdes om till en ita
liensk piazza med marmorgolv och casinot 
blev större och anpassades till stilen ”La 
Belle Epoque”.

Irländska pubar
Sex år senare är det dags igen för nytt kon
cept och ny inredning. På Irlands national
dag den 17 mars 1993 öppnades puben ”Bally 
James Duff” i den gamla matsalen. Den ita
lienska piazzan byttes mot en irländsk pub.

Bally James Duff fanns kvar till 2005 då 
restaurangen återigen byggdes om fullstän
digt. Lokalen nyinreddes för O`Learys som 
öppnade den 19 oktober 2005. Orientex
pressen hade lagts ned och järnvägsvagnen 
revs liksom hela verandan från 1960. En ny 
veranda byggdes med fasader i glas och sta
tionshusets gamla ytterfasad togs fram och 
restaureras efter att ha varit dolda i 45 år. 
Arkitekt var Jesper Husman vid Tengbom. 
Den nya verandan inreddes till en lyxkrog 
som kallades Restaurang Stockholm.
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Reklambild från 1945 för Järnvägs-
restaurangen. Är fisken verkligen 
tillagad?

Matsalen efter den första 
renoveringen år 1960.
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Den inbyggda terassen år 1960.

Café och entré från Centralhallen till 
restaurangen år 1960.
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författaren till den här artikeln. Men tack 
vare utställningen föddes idén att på något 
sätt återskapa matsalen.

SJ flyttar
Den första fasen att återbörda 1:a klass 
matsal var mycket viktig och en förutsätt
ning. SJ lämnade 2012 sina kontorslokaler 
i stationshuset efter nära 140 år. Därmed 
påbörjade Jernhusen projektering för upp
rustning och ombyggnad av kontorsvå
ningarna. Nu fanns det möjlighet att flytta 
bort alla ledningsdragningar som gick ovan 
 undertaket i matsalen. Där fanns vatten 
och avloppsledningar, ventilationskanaler 
samt el, tele och dataledningar. När kon
torslokalerna ovanför matsalen byggdes om 
2013–2015 kunde alla ledningar kapas och 
nya få en bättre placering. Även wcgrupper 
flyttades till andra lägen för att få bort vat
ten och avloppsledningar.

Väggmålningarna återupptäcks
Ombyggnaden 2005 skedde under antikva
risk kontroll och dokumenterades efter krav 
från Länsstyrelsen, eftersom Stockholms 
central skyddats som byggnadsminne 1986. 
Vid ombyggnaden kunde det konstateras att 
taket från 1927 och övre delarna av kolon
nerna fanns kvar ovan undertaket. Men de 
hade omfattande skador på grund av led
ningsdragningar kors och tvärs i utrymmet.

Några år senare, 2009, hade Järnvägs
museet en utställning om 1:a klass matsal 
och Oscar Brandtbergs målningar. Det visa
de sig att nästan alla målningarna bevarats 
på museet. Enligt museet togs målningarna 
ned på 1970talet och skänktes dit 1988. De 
hade levererats i stora trälårar och stått 
ouppackade på museet fram till 2009. Inför 
utställningen rengjordes de tio målningar 
som ställdes ut. Att målningarna var be
varade var inte känt för Jernhusen eller för 

Originalmålningar – exempel.
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Norra ankomsthallen en förebild
Jernhusen fattade beslut 2014 att utreda 
möjligheterna att rekonstruera hela mat
salen. Arbetet leddes där av fastighetschef 
Yvonne Hendele och affärsutvecklare Mag
nus Källgren. Detta var en del i en medveten 
strategi för att förbättra och höja kvalitén 
på Centralstationen som miljö. Samma år 
öppnade restaurang Luzette i f.d. norra 
 ankomsthallen, som året dessförinnan res
taurerats till 1927 års utseende. Luzette 
blev mycket lyckat och Jernhusen ville gå 
vidare med den typen av projekt.

Skiss ”. C . S . T . No 55. I kl. restaurant.” 
signerad av Folke Zettervall i november 
1924. Sveriges Järnvägsmuseum.

Originalmålningar en förutsättning
Att väggmålningarna fanns bevarade var 
den utlösande faktorn för att återskapa 
rummet. Utan dem hade det varit betydligt 
svårare och rummet hade inte varit möj
ligt att få så nära originalet. Jernhusens 
förutsättning var att originalmålningarna 
skulle återbördas till Stockholms central, 
de skulle inte ersättas med kopior. Detta för 
att skapa ett så trovärdigt rum som möjligt. 
Järnvägsmuseet var initialt intresserade 
av att deponera en målning. Jernhusens 
affärs utvecklare Magnus Källgren och jag 
berättade om projektet för museet i Gävle. 
Vi ville visa den höga ambitionsnivån och 
vikten av att alla originalmålningar behöv
des för att skapa ett så äkta rum som möj
ligt. Museet bytte fot vid mötet och erbjöd 
alla målningar som deposition utom en. 
Med det beslutet i bagaget fanns ytterligare 
ett incitament för Jernhusen att gå vidare 
med rekonstruktionen.

Originalmålning – detalj.
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 tagits fram tidigare men som det inte var 
känt vad de visade få sin förklaring. Detta 
gällde även gamla foton, exempelvis av den 
lilla matsalen, f.d. drottningens rum, som 
fanns på bilder från 1900talets mitt utan 
att det var känt vilket rum det egentligen 
var. Den ena ledtråden ledde till nästa.

Av en slump upptäcktes att TR hade haft 
en personaltidning kallad Trumpeten. Den 
hade getts ut mellan 1960 och 1991. Den 
studerades på Kungliga biblioteket och 
här  hittades flera uppgifter som inte varit 
kända tidigare och även bilder. Matsalens 
yngre historia kunde tack vare det bli fyl
ligare och gav en bakgrund till varför 1:a 
klass matsal så fullständigt förstörts.

AIX Arkitekter och flera olika tekniska 
konsulter fick uppdraget att ta fram un
derlag som gjorde det möjligt att beräkna 
kostnaderna. Antikvarisk expert var arti
kelförfattaren, ansvarig arkitekt var Ninna 
Pihl, handläggande Antonius van Arkel 
och biträdande Martin Orrskog. Eftersom 
det saknades äldre detaljritningar så fick 

Efterforskning
Flera frågor fanns att utreda. Var det möj
ligt att återskapa inredningen i matsalen? 
Målningarna, stucktaket och kolonnerna 
fanns kvar men kunde det finnas något 
annat bibehållet på plats i rummet? Efter
som O`Learys sports bar fanns i lokalen 
fanns ingen möjlighet att riva i väggarna 
för att titta efter. Järnvägsmuseet i Gävle 
och Stockholms stadsmuseum hade i sina 
fotoarkiv flera historiska bilder från res
taurangen, men alla vinklar och vrår syntes 
naturligtvis inte på dem. Kunde det finnas 
ritningar i arkiv eller andra bilder? För
hoppningarna om gamla ritningar var inte 
stora eftersom det var känt att SJ:s arkitekt
kontors ritningssamling slängts till stor del 
när det lades ned 1986. Efterforskning gjor
des på Riksarkivet i Arninge och Landsar
kivet i Göteborg. Till allas glädje fanns en 
rad skisser och illustrationer till matsalen. 
Men inga ritningar av varken helhet eller 
detaljer. Genom att kunskapen om matsa
len ökade kunde andra gamla ritningar som 

O´Learys innan stängningen 
våren 2015. Det enda som 
skvallrar om att detta är 1:a klass 
matsal är de fyra kolonnerna.
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Arkitekt Martin Orrskog mäter profilen på 
väggpanelen i Kungliga väntsalen.

så mycket som möjligt utläsas av de gamla 
fotografierna. Eftersom de var fotade med 
glasplåt så gick det att zooma in i bilderna 
och komma detaljer nära. Det som var 
svårt att avgöra var profilering och djup 
på  paneler och listverk. Intill matsalen lig
ger Kungliga vänthallen vars entréhall är 
samtida med 1:a klass matsal och är ritade 
av samme arkitekt. I hallen finns höga ek
paneler som mättes upp och fick fungera 
som förebild för vissa detaljer. De kungliga 
 panelerna fick också tjäna som riktmärke 
gällande ytbehandlingen av panelerna.

Våren 2015 var kalkylunderlaget klart 
och en kostnad för restaureringen kunde 
tas fram. Jernhusen fattade beslut att ge
nomföra det omfattande arbetet. I projek
tet ingick även rekonstruktion av arkaden 
och entrérummet samt ombyggnad av glas
verandan med intilliggande utrymmen och 
lilla matsalen.

O`Learys sports bar var en intim lokal 
med låg takhöjd, mörkt trä och gröna väg
gar. Mängder av fotografier fanns på väg
garna liksom tvskärmar. Hela mittdelen, 
mellan de fyra kolonnerna som var målade 
i guldfärg, bestod av en bar. Den på 1920 
talet väl definierade rumsformen var upp
löst p.g.a. flera stora muröppningar mot 
andra lokaler. Att det var samma rum som 
1:a klass matsal var fullständigt omöjligt att 
förstå. Eftersom väggarna var klädda med 
paneler och skivmaterial, väggfasta soffor 
och bord, gick det inte att mäta upp rum
mets väggar exakt. Det var heller inte möj
ligt att göra förstörande undersökningar i 
en lokal som användes. Genom ett hål i 
golvet i våningen ovanför var det möjligt 
att ta sig ned ovan undertaket, som fung
erande som golv (med många falluckor). I 
det som sedan 1970talet fungerat som in 
stallationsutrymme kunde konstateras att 
väggar och tak var perforerade av håltag
ningar. Men mycket fanns också kvar i form 
av stucklister,  kolonnskaft och bronserade 
kapitäl. Den mörkt gröna takfärgen från 
1974 fanns även den kvar.

Det på 1970-talet tillkomna installationsutrymmet ovan-
för undertaket med ledningar och håltagningar.
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Nionde ombyggnaden påbörjas
Till sommaren 2015 stängde O`Learys och 
lokalens nionde ombyggnad kunde påbör
jas. Efter sommaren var rivningsarbetet 
klart. Återigen stod rummet där i sin fulla 
höjd med taket buret av fyra pampiga ko
lonner. Genom att de gamla fönsteröpp
ningarna frilagts fick rummet tillbaka sin 
symmetri med tre fönsteraxlar mitt emot 
varandra. Men det var en ärrad skön
het med borrhål och stora muröppningar. 
 Kolonnernas konststensyta var delvis över
spacklad och sprayad med lackfärg. På 
 kapitälen saknades vissa dekorativa detal
jer som brutits loss.

Ett enda fragment hittades av 1927 års 
väggpaneler, en liten bit av sockeln av 
röd kalksten. Men detta fynd var viktigt 
 eftersom vi inte kunde hitta uppgifter om 
sockeln tidigare. Delar av det grå kalkstens
golvet från 1871 påträffades under  lager av 
spackel och spånskivor. I öppningen mot 
entrérummet påträffades en del av kar
men till ett dörrparti som tillkom vid 1960 
års ombyggnad. Träets yta visade på hur 
väggpanelen sannolikt såg ut då eftersom 
den nya karmen sannolikt anpassades till 
väggpanelen i fråga om kulör. I den lilla 
matsalen, före detta drottningens rum, på
träffades spår av bröstpanelen och taklis
ten från 1904. Även yngre spår påträffades, 
exempelvis den röda sammetstapeten från 
1974 års spelrum i arkaden.

Arkaden mot Centralhallen hade efter 
1974 delats upp i flera mindre utrymmen 
och även till viss del delats av på höjden 
 genom ett betongbjälklag. Alla dessa tillägg 
revs liksom en spiraltrappa, ventilations
kanaler och tjockt lager med golvspackel 
som dolde ett marmorgolv från 1960. Även 
här var 1920talets konststensytor på ko
lonner och listverk skadade av håltagningar 
och färg.

Matsalen efter avslutad rivning av sentida inredning och undertak. 
Rummet har återfått sin storlek och volym.

Taket under pågående lagning.
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Illusionsmåleri
Konststenen på kolonnerna var omöjlig att 
rengöra från färg utan att skada ytan. Be
slut togs att kolonnerna fick illusionsmålas, 
vilket utfördes av dekorationsmålare Ka
rin Hellmunt. Med nio olika kulörer och 
stänkmålning lager på lager byggde hon 
upp ytan på ett mycket illusoriskt sätt. Även 
delar av de fyrkantiga kolonnerna i arkaden 
fick  målas på detta sätt. Den bevarade ytan 
finns nu sida vid sida med den illusions
målade utan att det syns för blotta ögat.

Fönsteröppningarna fick nya bågar ko
pierade av ett fönster, som i en tidigare 
ombyggnad hittats inmurad i en igensatt 
fönsternisch och därmed bevarats från 
1871. Fönsterglasen folierades för att hindra 
insyn och utblickar mot omgivande lokaler. 
Anledningen var viljan att hålla matsalen 
mer sluten och exklusivt avskild eftersom 
Boston Grill skulle etableras här. Boston 
Grill är en systerrestaurang till O`Learys 
sportbar men med exklusivare inriktning.

Original eller kopior
Eftersom väggmålningarna var museiföre
mål var Jernhusen tvungna att garantera 
dem en säker förvaring som inte skulle  kunna 
skada dem. Idéer fanns att skydda dem med 
glas eller plexiglas, något som skulle ha in
verkat negativt på matsalens karaktär som 
helhet. Tyvärr visade det sig svårt att av
talsmässigt ha museiföremål i en lokal som 
hyrdes ut. På grund av juridiska spörsmål 
föll idén att få tillbaka originalen. Dessa 
fotograferades istället och screentryckets 
på väv. Originalens kulörer undersöktes på 
plats i Gävle och det visade sig att den brand
gula bottenfärgen varierade till viss del mel
lan olika tavlor. Den väv de var målade på 
var grov vilket gjorde att den framträdde på 
 fotografierna, vilket var positivt för illusio
nen. En fördel med kopior var att skydden 
i form av glas inte behövdes. Rummet blev 
mer likt originalet tack vare det.

Enligt uppgifter i Järnvägsmuseets arkiv 
skulle två av väggmålningarna haft Stock
holms slott och Domnarvets järnverk som 
motiv. Dessa påträffades inte bland muse
ets 18 tavlor, således skulle det saknas två 
målningar. När väggpanelerna ritades upp 
inför rekonstruktionen visade det sig att 
det fanns 19 platser för målade väggfält. 
Det saknades således en tavla och inte två. 
Genom att studera de gamla fotografierna 
och jämföra med väggfältens storlek kunde 
placeringen av målningarna listas ut. De 
hade suttit i en geografisk följd med start i 
Norrköping sedan ned till Trelleborg för att 
sedan gå norrut och avslutas med Lappland. 
På de inre väggarna fanns blomstermotiven 
växelvis. På detta sätt kunde konstateras att 
det var ett av blomstermotiven som sakna
des. Resultatet blev att ett av de befintliga 
blommotiven kopierades i två exemplar och 
placerades långt från varandra. Mysteriet 
med Stockholms slott och Domnarvets 
järnverk är ännu olöst. Kanske fanns de i 
ett angränsande rum?

Dekorationsmålare Karin Hellmunt marmo-
rerar panelen på en av kolonnernas baser.
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Tillbaka till 1927
Hösten 2015 var spännande då rummen 
sakta men säkert växte fram. Taken lagades 
och återfick sin ursprungliga kalkputsvita 
kulör. Väggarnas håligheter murades igen. 
Nya öppningar togs upp i murarna för till 
och frånluft men försågs med galler form
givna av AIX. Golven jämnades ut och fick 
tillbaka sin stenkaraktär. Kolonnerna laga
des och marmorerades. Panelernas underlag 
monterades och provtryckning av väggmål
ningarna utfördes. Från Karlskrona lamp
fabrik levererades kopior av takkronorna 
i mässing. Men den största förvandlingen 
skedde då panelerna av ek, de infällda vägg
målningarna, portaler och väggskåp kom på 
plats. Plötsligt var det som att kliva in i de 
gamla fotografierna men i färg!

Arbetena var klara en månad tidigare än 
vad som planerats tack vare idogt arbete 
av främst byggentreprenören Oljibe AB. 
Den 15 december kunde SSP ta över lokalen 
som smygöppnades innan jul som Boston 
Grill. Den lösa inredningen formgavs enligt 
Boston Grills koncept av deras arkitekt. I 
 arkaden inreddes en bar och i lilla matsa
len ett chambre separé. Stockholms central 
hade återfått ett av sina mest påkostade och 
vackra rum från 1927 års ombyggnad.

Källor

Arkiv
AIX Arkitekter AB, Stockholm: 
Ombyggnadshandlingar från 2005 
och 2015.

Kungliga biblioteket:
Trafikrestaurangers personaltidning 
Trumpeten 1960–1991, årgångar 1960– 
1989 har studerats (årgångar 1990–1991 
saknas i KB).

Riksarkivet i Arninge:
Ritningssamling från Statens järnvägars 
arkitektkontor.

Landsarkivet i Göteborg:
Ritningssamling från Statens järnvägars 
arkitektkontor.

Stockholms stadsmuseum:
Äldre bilder.

Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle:
Äldre bilder och ritningar.

Informanter
vd Lars Edengren, SSP.

Matsalen i december 2015 
efter färdigställandet med 
nya panelen och kopierade 
väggmålningar på plats.
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Den återskapade 
matsalen har blivit 
ett varmt och triv- 
samt levande rum.
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Mats Larsson

Bergslagsbanan och obligationskrisen 
1878–1879

Bakgrund
I början på 1870talet upplevde Sverige den 
dittills starkaste högkonjunkturen sedan 
industrialiseringen startade. Den hade sin 
grund i ett internationellt uppsving som 
följde på det tyskfranska kriget 1870–1871. 
Kriget vanns av en sammanslutning av 
tyska stater och bidrog till bildandet av det 
tyska kejsardömet 1871 genom sammanslag
ning av furstendömen och fristående tyska 
städer. Den internationella konjunkturen 
förbyttes i lågkonjunktur 1873 men den 
svenska ekonomin fortsatte sin expansion, 
främst till följd av järnvägsbyggandet men 
också som en konsekvens av tillkoms ten av 
ett stort antal nya företag som sedermera 
skulle visa sig ha mycket stark överlevnads
förmåga (Larsson 1991; Lönnborg & Box 
2013).

Verkstadsindustrin inledde också en för
ändringsprocess under 1870talet. De tra
ditionella verkstadsföretagen hade rykte 
om sig att tillverka allt från spottkoppar 
till ånglok. Specialiseringsgraden var låg, 
produktionsserierna var korta och produk
tionssystemen inte helt effektiva. Men flera 
av dessa verkstadsföretag började, delvis 
med hjälp av ny teknologi specialisera sin 
tillverkning. Här hittar vi bolag som Sepa
rator, Bofors och Ericsson (Magnusson 
2002; Gårdlund 1973; Wohlert 1981).

Konjunkturuppsvinget på 1870talet sam
manföll med en mycket aktiv period för det 

svenska järnvägsbyggandet. Kombinatio
nen av privata och statsägda banor ansågs 
kunna lösa de behov som ekonomin ställde, 
men detta förutsatte stora kapitalinsatser. 
Stambanenätet, som var statens ansvar, 
 finansierades genom utländsk upplåning, 
där Riksgäldskontoret emitterade obliga
tioner i dåtidens finansiella centra; Lon
don, Paris och Hamburg (Dahmén 1989). 
En  dominerande del av de delar av järn
vägsnätet som låg utanför stambanenätet 
utgjordes av privata anslutningslinjer vilka 
byggdes ut särskilt snabbt under 1870talet. 
Dessa enskilda järnvägar hade en samman
satt  finansiering som bestod av aktieemis
sioner, lån från stat och kreditinstitut men 
framför allt obligationslån. (Sverige natio
nalförmögenhet 1912; Boksjö & Lönnborg
Andersson 1994).

Obligationsmarknadens struktur under 
1870-talet
Järnvägarnas utbyggnad, industrins ut
veckling och investeringar i det svenska 
jordbruket drog stora kapitalsummor. Men 
också hos stat och kommuner ökade kapi
talbehoven. Störst bland dessa kredittagare 
var jordbruket som på tio år lånade upp 
över 300 miljoner via nyemitterade obliga
tionslån. Dessa lån togs upp via Landshypo
tek som hade fördelen av en statlig garanti 
– vilket minskade investerarnas risker och 
gjorde lånen relativt lätta att placera på den 

Göteborgs Handels- 
kompani finansie- 
rade delvis sitt inne- 
hav av järnvägsobli- 
gationer genom att 
ge ut järnvägspre- 
mieobligationer. 
Sveriges Järnvägs- 
museum.
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internationella marknaden. Den statliga 
 garantin gällde även annan statlig upplå
ning som till exempel lån till byggandet av 
stambanorna.

Statens obligationsemissioner liksom hy
poteksinstitutens – som till stor del också 
var statliga emissioner – placerades ofta 
på den internationella marknaden. Den 
bakomliggande statliga garantin gjorde 
obligationslånen intressanta för köparna 
och bidrog till att hålla ned de räntor som 
betalades ut på dessa obligationslån. Men 
möjligheterna för de privata svenska emit
tenterna att placera lånen utomlands var 
starkt begränsade även om man tog hjälp 
av bankerna för att skapa intresse för de 
 svenska obligationerna. Den absoluta mer
parten av de svenska privatobligationerna 
placerades på den svenska marknaden och 
även kommunerna placerade sina obliga
tionslån inom landet (figur 1). Men de pri
vata obligationsemittenterna hade ändå 
vissa fördelar av att statliga lån placerades 
utomlands. Dels bidrog det till att de priva
ta obligationer som gavs ut på den svenska 
marknaden inte mötte samma konkurrens, 
dels kan detta ha bidragit till att hålla ned 
räntenivåerna även på de privata obliga
tionslånen.

Jämfört med 1860talet innebar början av 
1870talet en kraftig ökning av obligations
upplåningen. Utvecklingen drevs på av den 
starka internationella konjunkturen under 
decenniets första år, vilket framför allt sta
ten och hypoteksinstitut drog fördel av. Den 
svenska marknaden utvecklades också till 
följd av en ökad inlåning i bankerna, vilken 
bland annat placerades i obligationer. Den 
första hälften av 1870talet skilde sig där
igenom tydligt från utvecklingen under den 
senare delen av decenniet då obligations
emitteringarna snabbt minskade.

De privata järnvägsbolagen hade under 
1870talet en sammanlagd upplåning på 
cirka 100 miljoner kronor – vilket motsva

rade ca 5,4 miljarder kronor i 2016 års pen
ningvärde (figur 1). Riskerna med dessa 
obligationer ansågs större än för statsobli
gationer, och huvuddelen av dessa obliga
tionslån placerades i Sverige med hjälp av 
svenska bankirer eller dåtidens riskkapita
lister, som i järnvägarna såg en viktig fram
tida tillgång.

Under åren 1872–1874 toppade emissio
nerna av järnvägsobligationer på den svens
ka marknaden. Den högsta nivån nåddes 
1873, då inte bara volymen var stor utan då 
järnvägsbolagen också stod för mellan 80 
och 90 procent av de obligationer som emit
terades på den svenska marknaden. Det lån 
som var det helt dominerande detta år var 
ett obligationslån som Bergslagernas järn
väg – Sveriges största privatjärnväg – tog på 
36 miljoner kronor motsvarande knappt 2 
miljarder i 2016 års penningvärde – det var 
det största privata obligationslånet som dit
tills getts ut i Sverige (figur 2). Men då obli
gationslånet skulle placeras på marknaden 
1874, skedde det vid ett mycket olyckligt 
tillfälle då lågkonjunkturen slog till på den 
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tillgångar i obligationer. I Wallenberg ägda 
Stockholms Enskilda Bank motsvarade obli
gationsportföljen under 1870talet nästan 
hälften av bankens tillgångar (Gasslander 
1956:306). Portföljen innehöll en stor andel 
järnvägsobligationer, vilka till att börja med 
gav banken goda vinster, men som under 
senare delen av 1870talet visade sig ekono
miskt problematiska. Genom placeringarna 
i obligationer bidrog bankerna till att finan
siera en långfristig utlåning, samtidigt som 
inlåningen i bankerna var kortfristig. Detta 
innebar att insättarna när som helst kunde 
kräva tillbaka sina pengar medan obliga
tionslånen kunde löpa på flera decennier. 
Flera banker – särskilt de som hade köpt 
obligationer i konjunkturkänsliga branscher 
– löpte som en följd av detta en ökad risk vid 
en konjunkturförändring. Detta blev sär
skilt tydligt när den kraftiga internationella 
konjunkturuppgången i början av 1870talet 
följdes av en lika stark nedgång mot slutet 
av decenniet.

Men det var inte bara placeringar i järn
vägsobligationer som skapade problem för 
bankernas ekonomi. Den svaga prisutveck
lingen på svenska exportprodukter var en 
av de viktigaste orsakerna till den finanskris 
som inträffade 1878–1879. Genom samti
diga prisfall på järn och träprodukter kom 
flera industriföretag att få svårt att genom
föra amorteringar och räntebetalningar på 
banklån, vilket bidrog till ökade kreditför
luster hos bankerna. De banker som drab
bades hårdast var de som även hade stora 
poster järnvägsobligationer och som hade 
gett omfattande krediter till handelshus 
vilka baserade sin verksamhet på interna
tionell handel med järn och trä varor (Jör
berg 1961:241ff; Brisman 1934:188ff).

De första kristecknen inom finanssektorn 
kom emellertid redan 1875 då bankirfirman 
C. G. Cervin tvingades ställa in sina betal
ningar, till följd av alltför stora järnvägs
engagemang. När järnvägsbolagen inte 

svenska marknaden. Situationen räddades i 
någon mån av att drygt 40 procent av lånet 
placerades på den utländska marknaden.

Under senare delen av 1870talet emit
terades bara mindre järnvägslån på den 
svenska obligationsmarknaden. Den kraf
tiga lågkonjunkturen begränsade möjlighe
terna att placera lånen samtidigt som stora 
delar av den svenska järn och stålindustrin 
– som ofta var initiativtagare till utbyggna
den av det privata järnvägsnätet – drabba
des av ekonomiska problem på grund av en 
ökad internationell konkurrens.

Krisen
Sparandet i banksystemet ökade påtagligt 
under 1870talet. Mellan 1872 och 1877 mer 
än fördubblades inlåningen. En viktig del 
av detta kapital lånades ut till den växande 
industrin, men lånebehovet var begränsat 
eftersom företagen var små och växte rela
tivt långsamt. De säkerheter för lånen som 
dessa företag kunde ställa upp var dess
utom begränsade. Men några affärsbanker 
kom också att placera en stor del av sina 
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med kortfristigt kapital. Vid vikande kon
junkturer då vinsterna minskade och aktie
kurserna sjönk, blev det svårt eller omöjligt 
att frigöra bankens investeringar genom 
försäljning av aktierna (Nilsson 1981:293ff). 

AB Göteborgs Handelskompani begärdes 
i konkurs i januari 1879 till följd av alltför 
tunga investeringar i järnvägsbyggen. Det 
största problemengagemanget var Bergsla
gernas Järnvägsaktiebolag som med Han
delskompaniets hjälp emitterade det stora 
obligationslånet på 36 miljoner kronor. På 
grund av svårigheterna med att placera 
detta obligationslån tvingades Handels
kompaniet själv ta över obligationer till ett 
värde om 18 miljoner kronor. En mindre 
del av dessa obligationer kunde efter en tid 
placeras hos andra banker, men en stor del 
av lånet tvingades Handelskompaniet själv 
lösa in med hjälp av kapital som lånades upp 
på utlandsmarknaden, (men även genom att 
staten tog över delar av obligationslånet). I 
januari 1879 förföll ytterligare betalningar 
för Bergslagernas järnvägsobligationer som 
var avgörande för om järnvägsbolaget skul

kunde fullfölja sina utbyggnadsplaner utan 
tillskott av kapital – som mobiliserades ge
nom nya obligationsemissioner – tvingades 
nämligen bankirfirman välja mellan att 
själva köpa de nyemitterade obligationerna 
eller betrakta sina tidigare obligationsköp 
som kreditförluster. Cervin valde det första 
alternativet, vilket innebar att de förvän
tade förlusterna steg snabbt eftersom det 
faktiska marknadspriset på obligationerna 
var lägre än nominalvärdet. Genom ett 
ingripande av A. O. Wallenberg, direktör 
och delägare i Stockholms Enskilda Bank, 
hjälptes dock bankirfirman på fötter igen, 
men händelsen får i efterhand ses som ett 
tydligt varsel om vad som skulle komma att 
ske. Två år senare, år 1877, tvingades flera 
privata järnvägsbolag ställa in räntebetal
ningarna på sina obligationslån. De som 
drabbades värst av krisen var Hallsberg–
Motala–Mjölby järnväg och Halmstad–
Nässjö järnväg som tvingades i konkurs. 
Detta innebar att den kreditrisk som för
knippas med obligationer ökade och att 
räntan på nya obligationslån steg. Osäker
heten gjorde samtidigt att den genomsnitt
liga kursen på järnvägsobligationer föll till 
hälften under 1878 (Gasslander 1956:25 f; 
Lindgren 1993:250 f).

Affärsbankerna såväl som andra kredit
givare drabbades mer allmänt av ekono
miska problem under hösten 1878. Ett av 
dessa företag var AB Göteborgs Handels
kompani. Denna firma var en specialiserad 
investeringsbank, som bidrog med riskka
pital till nya företag genom att köpa deras 
nyemitterade aktier. När företagen växt 
till självständiga produktionsenheter sål
des aktierna förhoppningsvis vidare med 
vinst – verksamheten hade stora likheter 
med dagens riskkapitalister. Dilemmat för 
denna typ av investeringsbanker var att de 
band kapital på lång sikt och ofta koncent
rerades verksamheten till ett fåtal enga
gemang, vilka de ibland även finansierade 

Obligation från Bergslagernas Jernvägs-aktiebolags obligationslån 
1873/1874.
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Hösten 1876 besöktes Bergslagsbanans anläggningsarbeten av 
en fotograf. Besöket resulterade i en bildserie från Ställdalen med 
omgivningar.

le kunna fullgöra sina betalningar. Dessa 
betalningar kunde genomföras med hjälp 
av kreditbolag kopplade till Handelskom
paniet, men för det senare bolaget fanns 
ingen räddning utan bolaget tvingades i 
konkurs (Söderlund 1964). Handelskom
paniets konkurs skapade även problem för 
flera stora företag och bankirfirmor som 
tvingades ställa in sina betalningar (Bro
berg 2012; Frölander 1906:51f).

Bland storbankerna drabbades Stock
holms Enskilda Bank värst av 1878–1879 års 
kris, särskilt sedan insättarna i december 
1878 i panik ville omsätta sina skuldbevis 

till pengar efter åtskilliga kritiska tidnings
artiklar riktade mot banken. Banken hade 
varit en stor köpare av järnvägsobligationer 
och dessutom på andra sätt gjort stora in
satser för att rädda Bergslagernas järnväg. 
Banken var som en följd av detta mycket 
nära en konkurs men fick hjälp av en i detta 
sammanhang ovanlig räddare i nöden. Det 
var nämligen kung Oscar II som bidrog till 
att stoppa bankpaniken genom att besöka 
bankens kontor och demonstrativt sätta in 
en större summa pengar på sin depositions
räkning (Frölander 1906:63; Lindorm 1956; 
Olsson 2007).
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Trots att kungens insats troligen stop
pade de akuta problemen för Stockholms 
Enskilda Bank var det inte tillräckligt för 
att stabilisera den svenska kreditmarkna
den. I det bistra ekonomiska klimat som 
rådde höjdes åtskilliga röster med krav på 
att staten på något sätt skulle ingripa för att 
häva den finansiella krisen. I första hand 
var det den inte ännu färdigbyggda Bergs
lagsbanan som hade stora kapitalbehov. 
Bolaget hade närmare 7 miljoner kronor i 
osålda obligationer och behövde ytterligare 
kapital för att kunna färdigställa järnvägen. 
Riksdagen antog därför 1878 ett regerings
förslag om kapitaltillskott till Bergslagernas 
järnväg. Sammanlagt 6,7 miljoner kronor 
i obligationer hos Göteborgs Handelskom
pani övertogs av staten. Samma år inkom 
även enskilda motioner om att staten skulle 
överta eller ge understöd till andra privata 
järnvägar. Men dessa förslag fick inte majo
ritet i riksdagen (Oredsson 1967:104f).

Det ekonomiska läget i landet förvärrades 
i början av 1879 och regeringens passiva in
ställning gav upphov till flera nya motioner 
om tänkbara statliga åtgärder. I några av 
dessa föreslogs att staten skulle sätta av en 
större summa pengar för inköp av privata 
järnvägar, andra menade att staten borde ta 
ett utlandslån för att förstärka förlagskapi
talet åt den inhemska industrin. Ytterligare 
andra motionärer menade att staten skulle 
understödja ett kreditbolag som kunde ge 
lån åt jordbruk, bergshantering samt bruks 
och sågverksrörelser. A.O. Wallenberg slut
ligen, presenterade ett förslag om en statlig 
räntegaranti för svenska järnvägsobligatio
ner (Oredsson 1967:107).

Regeringen tog intryck av dessa för
slag och under våren 1879 presenterades 
en proposition (vilken sedermera antogs) 
om inrättandet av en lånekassa, benämnd 
Jernvägshypoteksfonden, där kreditanstal
ter kunde belåna sina järnvägsobligationer. 
Detta innebar att fullmäktige i riksgälds

kontoret fick möjlighet att lämna kredit till 
finansiella företag mot pant av obligationer 
och skuldebrev utfärdade av järnvägsbo
lag. Riksgäldsfullmäktige fick bestämma 
både ränta på lånen och obligationernas 
belåningsvärde. Lånen skulle vara åter
betalda före 1893 års slut. Av lånekassans 
23 miljoner kronor (1,4 miljard i 2016 års 
penningvärde), utnyttjades emellertid en
dast 7,9 miljoner (Lindgren 1993:252). Den 
bank som använde denna lånemöjlighet 
var Stockholms Enskilda Bank, som i sin 
låneansökan också hänvisade till att man 
tidigare hjälpt Bergslagernas järnväg och 
därför lidit stora förluster – vilka på lång 
sikt återvanns.

Krisens långsiktiga effekter
Ur ett politiskt perspektiv var obligations
krisen startskottet för en mer aktiv diskus
sion om statens roll i finanssektorn. Denna 
handlade bland annat om vilka samhälls
uppgifter som borde lösas av staten och 
framför allt om hur staten skulle agera i 
samband med kriser. Detta var också första 
gången som staten agerade som garant för 
det finansiella systemet. Bildandet av Järn
vägshypoteksfonden kom att bilda mönster 
för statens insatser i samband med finan
siella kriser under 1900talet.

Krisen förstärkte en redan påbörjad om
strukturering av kreditmarkaden. Handels
husens och privatbankirernas positioner 
försvagades och istället stärktes affärsbank 
ernas position på finansmarknaden. Bank 
ernas återhämtning påskyndades av en snabbt 
ökad inlåning under 1880talet. Belåning av 
obligationer blev också allt ovanligare som 
lånesäkerheter, istället ökade användningen 
av inteckningssäkerheter. Samtidigt bildades 
specialiserade kreditinstitut för att belåna 
nyuppförda fastigheter. Krisen på 1870talet 
bidrog således till att bankernas utlånings
struktur förändrades och att kreditgivningen 
blev mer flexibel och dynamisk.
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Jag växte upp i olika banvaktstugor runt om 
i Sverige åren 1939–1953. Detta är en berät-
telse om dessa år.

Thelander som vi heter är en släkt i SJ:s 
spår. Min far, farfar och farfars far och 
även min fars morfar, morbror och en mos
ter arbetade vid SJ.

De arbetade som lokförare, banvakter, 
grindvakter, de flesta i områdena kring 
Ramsjö som ligger mellan Ljusdal och 
Ånge. Farfar Gustaf Thelander anställdes 
som banvakt 1 januari 1910, farfars far Karl 
Gustaf Thelander anställdes som banvakt 
1 februari 1882.

Att vara statligt anställd var en trygg
het. Man fick pension, fribiljetter, ordnad 
semester och uniform med blanka knappar 
och mössa med det bevingade hjulet.

Min far Gustaf Thelander började som 
banarbetare, sedan banvakt, banbiträde 
och när han gick i pension var han banun
derhållsområdeschef (buoc). Fast anställ
ning fick han vid SJ som banvakt den 1 
januari 1944.

Det blev många flyttar från banvaktstuga 
till banvaktstuga. Varje gång vi flyttade sa 
han att han flyttat upp ett ”pinnhål”.

Gustaf, föddes år 1913 i Skogstorps ban
vaktstuga norr om Ramsjö. Modern Ida 
Sofie dog den 30 augusti 1915 i lungsot, Gus
taf var bara två år då.

Snart kom en ny kvinna in i bilden. Farfar 
Gustaf hade tre barn, Emma, Linnea och 
min far Gustaf, den nya kvinnan hade tre 
barn. De fick en flicka tillsammans, så det var 
en barnaskara på 7 barn som växte upp till
sammans. Det var en jobbig tid för dem alla.

Pappa berättade att han tillbringade 
mycket tid vid ”öringsbäcken”, Tvärings
bäcken, när han fick napp var det ett väl
kommet tillskott på matbordet.

Min mamma, Gunhild, var född i Norberg 
år 1912 i en liten by inte långt från Norrhög. 
Där hade min morfar Hugo jordbruk med 
kor, häst och grisar m.m. Han var änkeman 
sedan 1927 när hans fru Anna gick bort i 
blindtarmsinflammation. Det var långt till 
sjukhuset, det gick inte att rädda henne.

Morbröderna Allan, Olle och Isidor bod
de hemma. Mostrarna Svea och Greta hade 
flyttat.

Ute vid skogsbrynet hade min morfar en 
liten koja där han brukade sätta upp en kol
mila. Jag var ofta med min morfar där, det 
var så spännande. Kolmilan pyrde och rök, 
det skulle bli träkol.

Livet där är en lång berättelse för sig, men 
nu gäller det livet vid SJ och i banvaktstu
gor.

Harriet Olson & Christina Engström (red.)

Att växa upp i banvaktstugor

Familjen Thelander 
under tiden i Torps- 
hammar.



84

Skogstorps banvaktstuga 
på början av 1900-talet. 
Gustaf Thelanders barn- 
domshem.

Gustaf Thelanders morfar, K.W. 
Larsson, var banvakt och bosatt 
i Brännbergs banvaktstuga.
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Banunderhållet utfördes till 
stor del manuellt av arbetslag 
under ledning av banvakten.

Lyft, troligen höglyft. Före 
lyften har man lossat ballast.
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Norrhögs järnvägsstation
År 1939 bodde vi på Norrhögs station på 
andra våningen. Mor Gunhild, far Gustaf, 
lillasyster Maud och jag Harriet. På botten
våningen bodde tågklareraren, ”stinsen” 
som vi sa. Han hette Algot Ingmark med fru 
Beda och dottern Asta.

På nedervåningen fanns även väntsal och 
expedition, här såldes biljetter till tågrese
närerna. Biljettluckan hade två fack, peng
arna lades i ett fack och så fick man biljetten 
i det andra facket.

Vi barn hade väntsalen som ”lekstuga” 
när stationen var stängd. Vi lekte med våra 
dockor och vägde varandra på den stora 
 vågen som stod i väntsalen. Det var jätte
roligt och stort på något sätt. 

Efter Ingmark kom Kerslow med hustru 
Annie och dottern Maj. Till jul tillverkade 
mina föräldrar och makarna Kerslow jul
tomtar. Tillsammans satt de på kvällarna 
och gjorde dessa tomtar av vit vadd och trä
stomme samt ståltråd som böjdes till armar 
och ben. Mamma sydde röda luvor och van
tar till tomtarna, det var mycket fina tom
tar. Tomtarna såldes i ”parti och minut”. 
Hur försäljningen gick till kommer jag inte 
ihåg.

Tväringens banvaktstuga
År 1940 flyttade vi från stationshuset i 
Norrhög till en banvaktstuga ungefär en 
halv kilometer från stationen.

Stugan hette Tväringen. Den låg på en 
kulle alldeles i intill spåret, ja alla stugor låg 
ju oftast bara några meter från järnvägs
spåret. Det skallrade i porslinsskåpen när 
tågen gick förbi, man vande sig vid det.

I banvaktstugans fanns ett rum och kök, 
en liten hall och förstuga. I köket fanns ett 
stort skafferi.

På andra sidan järnvägen bodde tre brö
der, OllePetter, Kalle och Pelle. Det var 
Pelle som var vår jultomte. Med tomtemask 
och klädd i vadmalsbyxor och jacka knack

ade han på i stugan. Det var då som jag inte 
trodde på tomten längre. Jag stod nämligen 
bakom tomten när han delade ut julklappar. 
Jag kände igen Pelles ansikte som var lite 
grovporigt. Jag ville inte avslöja detta för 
lillasyster, hon måste få fortsätta att tro på 
tomten.

På hösten år 1940 när jag var 7 år började 
skolan, då började ”livets allvar”. Det var en 
Bskola med elevintag vartannat år. I klass 
1 fanns 2 elever, i klass 3 fanns 3 elever, i 
klass 5 fanns 3 elever och i klass 7 fanns 3 
elever. Jag minns aldrig att det var bråkigt 
i klassen trots att vi var 11 barn i olika klas
ser. Lärarinnan kunde hålla isär skrivning, 
matematik, läsning och läxförhör. Vi hade 
betyg från 1:a klass, inget ifrågasättande om 
detta.

Norrhög station där 
vi bodde år 1939. 
Stationskarl med fru 
Mattson.
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Lärarinnan hette Anna Hedström och 
bodde på skolan. Skolbyggnaden var ett 
stort rött hus. På övervåningen fanns skol
sal och ett omklädningsrum, i detta in
tog vi lunchen. Alla barn hade ryggsäckar, 
där hade man förutom några skolböcker, 
en flaska mjölk eller mjölkchoklad, det 
var varm mjölk med kakao och socker. 
Till mjölkchokladen åt vi smörgåsar med 
 varierande pålägg. Det var roligt att byta 
smörgåsar med varandra, speciellt för oss 
”SJbarn”, om man fick en macka med kött 
eller annat gott från ”bondebarnen”. Inte 
sällan gick den lilla termosen med kakao 
sönder, då blev det kaos i ryggsäcken.

På övervåningen fanns också en liten 
 lägenhet, där lärarinnan bodde i ett rum 
och kök. På nedervåningen bodde Boijes, 
Gunhild och Oskar med dottern Aina, som 
var sex år äldre än jag. De hade jordbruk 
och boskapsskötsel.

Utanför skolhuset fanns en stor träd
gård med bär av alla slag. Vi barn fick äta 
så mycket vi orkade. En härlig miljö på alla 
vis. På rasterna spelade vi kula, bollade mot 
väggen, hoppade rep och spelade brännboll.

Från Tväringens banvaktstuga skulle jag 
gå ca 3 km varje dag till skolan. Först längs 
järnvägsspåret till stationen, det fanns ing
en väg där. Vid stationen hämtade jag upp 
min kompis Elon Nilsson, vi var klasskam
rater. Vägen var en liten ”körväg” upp till 
skolan. Vintertid var det hästar med slädar 
på vägen, någon motorcykel och sparkar. 
Ibland när det var mycket snö hade en trä
plog dragen av en häst gjort en väg. Annars 
var det till att pulsa i snön. En gång fick vi 
en ”hårlugg” av fröken när vi kom lite för 
sent, lektionen började klockan 9.00. Det 
hände inte ofta att vi kom för sent men en 
eller två gånger räckte för att det skulle bli 
en åthutning.

Ibland när Elon och jag gick hem från 
skolan, vi kunde ta lång tid på oss, var det 
jätteroligt att sparka och slå på snötyngda 
granar, då rasade snön över oss. Oj så ro
ligt det var! Jag kan riktigt höra ljudet och 
 känna doften än idag.

Hemstickade strumpor var ett måste 
 under kalla vinterdagar. Oj så det kliade och 
stack på benen! En dag upplevde jag detta 
med stickande strumpor så fruktansvärt. 
Jag gick ”rakbent” och ville inte böja knäna 
och när jag skulle åka spark och ramlade 
slog jag upp ett sår i ansiktet mot sparken. 
Oj vilket elände, gråtande kom jag hem till 
mina föräldrar och berättade att det var 
strumpornas fel!

En dag när jag skulle till skolan och som 
vanligt gick utmed järnvägen trampade jag 
ner foten i en järnvägsväxel där man lägger 
om spårens gång från stationen. Jag hade 
stövlar på mig och fastnade med foten när 
växeln lades om. Jag ryckte upp foten men 
stöveln satt kvar. Sittande och gråtande satt 
jag i dikesrenen och såg min trasiga stövel. 
Bara tur att jag fick upp min fot, annars 
hade jag också blivit krossad. Vilket farligt 
liv och leverne att bo så att man hade tågen 
och järnvägen så nära inpå livet, men man 
var vaksam på något sätt.

Harriet började 
skolan 1940. Det 
tidigare skolhuset 
Boijes Norrberg år 
1987.
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Ramsjö station.

Banvaktstugan Skogstorp där 
pappa Gustaf föddes år 1913.
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Gick man utmed järnvägen kunde man se 
allehanda skräp och avfall som släpptes ut 
direkt på banvallen från tågvagnarna. Det 
var använt toalettpapper och annat skräp, 
som barn minns jag att det var banarbetare 
som fick städa upp detta. Bland avfallet på 
banvallen fanns bl.a. använda dambindor, 
banarbetarna sa, ”Titta en lekatt till!”.

Andra världskriget
På 1940talet när det var krig i angränsande 
länder måste vi ibland ha mörkläggning 
i stugorna. Inget ljus fick synas, fönstren 
”bommades” igen med mörkläggningsgar
diner. Pappa var inkallad i militärtjänst
göring, kvar i banvaktstugan satt mamma, 
Maud och jag tysta i stugan, det var kusligt!

Jag minns denna tid när tågen stannade 
vid stationen. Det var fullsatt med finska 
barn, alla var rakade på huvudet. De kom till 
Sverige för att placeras i svenska hem. Vid 
stationen passerade även tågsätt med sjuka 
och invalidiserade människor, jag tror att de 
kom från norra Sverige på väg till Tyskland, 
tåg på tåg, varje dag. Jag minns detta som li
ten flicka, detta fruktansvärda, vi kom dem 
så nära, vi vid järnvägen. Godsvagnar med 
militärer och hästar, oj vilken upplevelse.

Första gången Maud och jag gick på bio 
var i Ramsjö, vi åkte bil till Folkets hus. Jag 
kommer inte ihåg vad filmen hette, men 
spännande var det så in i hoppsan. Det kos
tade nog inte så mycket, pengar var det inte 
så gott om, men mamma och pappa gjorde 
nog allt för att glädja oss.

Pappas farbror var lokförare, när han 
susade förbi med tåget tutade han en kort 
signal. När han passerade banvaktstugan 
kastade han av en ihoprullad tidning eller 
någon annan hälsning. Tåget gick ju med 
moderat fart på denna tid.

Vardag och helgdag i banvaktstugan
Ibland var det ett arbetslag med banarbe
tare som bättrade på spåren. Det hette att 

man baxade. Pappa var förman för ”gubbar
na”. De hade ett spett var och stod bredvid 
varandra, en man hade en spade. De körde 
in spetten under träslipersen och en man 
stoppade under grus. För att det skulle gå 
jämnt och bra så ropade dom: Ohbackoh
back. Lillasyster blev rädd och sprang in 
till mamma och sa: ”Dom ropar oh back, å 
pappa ropar oh back han också”.

I fastetid på Fettisdagen fick vi besök i 
stugan av som vi sa ”Fettisdagslappar”, en 
tradition där vuxna människor klädde ut 
sig till oigenkännlighet som gubbar och 
gummor. De satte sig på en stol och var all
deles tysta, inte ett ord sa de för då hade vi 
kunnat känna igen dem. De fick en bulle var 
som lades i en väska de hade och sedan gick 
de vidare till nästa gård. När de skulle gå 
till oss fick de gå efter järnvägsspåren i snö, 
det fanns ju ingen väg till banvaktstugan.

Dessa gamla traditioner var roliga. An
nat bus och otyg vi barn hade för oss var 
att samla cigarettfimpar för att smygröka. 
Ja, det följde nog med en hel cigarett ibland 
om vi kom över. En gång sprang jag och en 
kompis till jordkällaren för att ta ett bloss. 
Jag hade stoppat en tändsticksask i under
byxornas ben, det hette inte trosor då. Det 
var gummiresår i benen så tändsticksasken 
satt fast fint, men när jag gick skramlade 
tändsticksasken så högt att pappa tog oss på 
bar gärning. Vi fick en läxa som hette duga.

Maud, min lillasyster var tystlåten och 
blyg. Jag tyckte att hon kunde hänga med 
på något som vi hittade på. Hon var ca 5–6 
år, men hon var som tjuren Ferdinand vid 
korkeken. Jag sa att hon var religiös, vet 
inte var jag fick det ifrån.

En gång tog jag upp några smultron från 
marken. Om du säger ”jävlar” så får du de 
här smultronen. Men hon var stenhård och 
sade inte ett ord. Då kastade jag bort bären, 
hon är hopplös tänkte jag. Troligtvis skvall
rade hon inte för pappa, för då hade jag nog 
fått en läxa.
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Antorps banvaktstuga
Jag gick ettan och tvåan i Norrbergs skola 
och år 1943 flyttade vi till Mellansjö. Flytten 
fick vi hjälp med, som vanligt var det gods
vagn som allt lastades på, pappas  mannar 
hjälpte till med flytten.

Nya banvaktstugan hette Antorp. Det 
var 2 km mellan varje banvaktstuga, Tvä
ringen–Norberg–Naggen–Matfors–An
torp. Banvakterna åkte på sina trehjulingar 
mellan varandra för att koll av banan och 
vände på en bricka för att visa att banan 
var synad. Banvakten skulle också hjälpa 
till med småreparationer längs järnvägen, 
vid svårare skador kallade man på banmäs
taren. Vi hade en banmästare som hette 
Hjelm som bodde i Östavall. Banvakten 
skulle också hålla undan snö och rensa gräs 
på banvallen. Jag minns att pappa kunde 
säga att han hörde ”slag i hjul” vilket rap
porterades. Det fanns knalldosor som fäs
tes på rälsen, det small rejält, det minns jag 
som barn, syftet förstod jag inte då.

En gång kom baningenjören på genom
resa. Han åkte i en hög svart bildressin där 
chauffören satt i baksätet och körde. Ingen
jören i sitt majestät satt fram med pappa, 
som berättade om banan på sin sträcka. Vi 
barn tyckte det var som om kungen kom, 
tänk vilken respekt för överheten det var då.

En gång skulle pappa, mamma och Maud 
och jag åka dressin uppåt Juån med cykel
dressin, det gjorde vi ofta, det gick ju bra för 
pappa hade ju koll på tågen. Men av någon 
anledning dök det upp ett tåg några hundra 
meter framför oss. Mamma satt på paket
hållaren bakom pappa med Maud i knät och 
jag satt i en liten låda vid lillhjulet. Pappa 
välte dressinen åt vänster så mamma och 
Maud ramlade av en bit från spåret med 
dressin och allt, ”Men var är Harriet ropade 
pappa!” Av någon anledning hade jag hop
pat åt andra sidan, jag satt ju där. Hade jag 
klamrat mig fast i lådan, hade jag nog följt 
med i höjden, kanske ramlat i spåret. Men 

jag skulle leva denna gång också, som när 
jag fastnade i spårväxeln med foten.

Jag började nu i 3:e klass i skolan i Hed
sjö. Maud började i 1:a klass, vi hade 4 km 
till skolan. Mellansjö var en större plats än 
Norrhög. Här fanns Jönssons affär, Gunnar 
och Halden Jönsson var bröder. Affären 
hade allt från mat till spik.

När vi flyttade hit hade pappa flyttat upp 
ett ”pinnhål” igen, en lönegrad förstås. 
 Antorps banvaktstuga låg vackert vid en 
sjö. Järnvägsspåret låg bara några meter 
från stugan. Det fanns en tvättstuga vid 
sjön och en jordkällare och annat som t.ex. 
utedass precis som vid alla stugor. Dricks
vatten tog vi från en pump på gården. Vi 
hade även vatten i en djup stenbrunn där 
man hinkade upp vatten. Det blev halt om
kring brunnen vintertid av vatten som frös 
till is. Locket täcktes med säckar vintertid. 
Nu hade vi köpt en gris för första gången, så 
till jul skulle det bli mat.

Den 24 november fick vi en lillebror som 
fick heta Tord. Vi fick nu hjälp av en flicka 

På gräsmattan utanför Antorpsstugan. Bara några meter därifrån 
susar ett tåg förbi.
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från byn som hette MajBritt Larsson under 
en vecka när mamma var på Ljusdals BB.

Jag glömmer aldrig en kväll när vi gick 
till stationen för att möta tåget som mamma 
och lillebror kom med. Tåget susade in och 
där kom mamma och pappa med ett litet 
byte inlindat i filt, det var ju mycket kallt. Vi 
hade nu en till att dela med och att köpa jul
klapp åt. Han låg i sin lilla säng hos mamma 
och pappa i stora rummet.

När lillebror föddes var det ju mitt uppe 
i julslakten och vi hade ju som sagt en gris. 
Grisen fick vi hjälp med. Av grisen gjordes 
julskinka, kotletter, revbensspjäll, lever
pastej och syltor. Allt detta konserverades i 
glasburkar i konserveringsgryta, burkarna 
stängdes med gummiringar som var röda 
och blå. Sedan ner i jordkällaren med dem. 
Det gällde att gummiringarna satt ”dikt”, 
annars fick man koka om. Blodmat som 
blodpannkaka, blodplättar och blodklimp 
åts med vanligt fläsk. Det där med blod 
tyckte inte vi barn var så gott. Men skink
stek till helgen, skivad på ett uppläggnings
fat och bredvid dekorerat med ärter och 
morötter, det var gott.

Julbestyr
Så blev det jul igen och pappa stod för det 
mesta av städningen, mamma var ju lite trött. 
Pappa städade från golv till tak i stora köket 
och klädkammaren och mamma bakade en 
del julkakor. Att sy nya kläder till oss små
flickor att ha på julafton, det hann mamma 
med som alltid. Jag ville inte gå till skolan 
nu med lillebror och allt. Jag kände inte igen 
mig, jag började kanske bli religiös jag också.

Närmare julafton skulle golven fernissas. 
På julaftonsmorgon var pappa uppe och kän
de efter att golven var torra efter fernissan. 
Maud och jag låg kvar i kökssoffan och titta
de på. Sedan lades det nytvättade fina hem
vävda trasmattor på de blanka golven. Jag 
minns och kommer alltid att minnas denna 
glädje. Ingen kunde ha det så bra som vi.

Vi själva skulle ju också vara rena. Pappa 
tog in en träså på köksgolvet. Fyllde den 
med varmt vatten. Maud och jag badade 
efter varandra. Mamma och pappa tvagade 
sig nog efteråt. Julaftonen var helt under
bar. Pyntad julgran med smällkarameller, 
flätade hjärtan, belysning i granen och allt 
rent och fint. Girlanger i taket i olika färger, 
grönt, rött, blått och vitt. Under granen låg 
en hög med julklappar. Nu var det inte Pelle 
som var jultomte. Pappa var aldrig inne när 
tomten kom, vi trodde stenhårt på att det 
fanns en tomte, vi satte det inte i samman
hang med att pappa inte var inne. Maud och 
jag snodde runt på klacken så våra fina ny
sydda vida kjolar stod rätt ut. Än en gång, 
hur kunde någon må så bra!

Vi åt och festade av julens alla godsaker, 
inte minst från grisen. Mamma hade sytt 
varsin kappa till oss också och så fick vi 
varsin kaninmössa och muff. Dagen därpå 
längtade vi att få gå fram till stationshuset 
vid affären, det var som en samlingspunkt 
där. Nu skulle vi ståta med kaninmössa och 
muff och våra nya kappor. Alla som var där 
hade sitt att visa. Stationshuset var mycket 
större än Norrhög där vi bodde tidigare.

Syskonen Harriet, Tord och Maud utanför 
Antorpsstugan år 1944.
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I stationshuset bodde stationsmästaren, 
vi kallade honom stins. I ett betjänings
hus bodde tågklarerare Eriksson och Skön. 
Banmästaren, läraren och stinsen, det var 
några som man såg upp till. Kanske skulle 
pappa en gång också bli banmästare.

I Mellansjö fanns tre bilar. Handlar Jöns
son hade två bilar och skolfröken Anna 
Nilssons man Viktor hade en bil. Taxi 
rörelse i byn stod Viktor för. Skolan i Hed
sjön, som jag skrev om tidigare låg 4 km 
från oss vid stationen. Min magister hette 
Gösta Andersson, rätt snart fick vi en ny 
 lärare, fröken Anna Nilsson.

Mauds fröken hette Klara Skarin Flod
ström. Vår mamma hade också gått i skolan 
för Klara. Vi gick till skolan vintertid, vid 
–30° fick vi vara hemma, det hände ibland. 
När det hade snöat nära en halv meter un
der natten och ingen plogbil hade gått då 
gick pappa med oss. Han gick först och plöj
de upp väg med sina skor. Det var vi, Maud 
och jag, Ingrid och Åke, 1 km längre fram 
kom Ingeborg, Karin och Eva, det blev som 
ett långt släptåg. Vi barn hade ju jätteroligt. 
Hoppas att vi hjälpte pappa ibland också.

När det var kallt ute hade vi halsduk, när 
det riktigt kallt hade vi halsduk för både 
pannan och munnen. När man andades så 
blev halsduken fuktig och fukten frös ibland 
till rimfrost. Det måste ha varit en syn för 
”gudar”. Vår och sommar cyklade vi på 
mammas cykel. Jag måste ju skjutsa Maud 
på pakethållaren. Vi hade bara en  cykel.

Mellan vår stuga och skolan fanns ett 
stort grustag. Där arbetade vår pappa och 
hans mannar. Det gick tågsätt med last
vagnar och ånglok, den banan var inte 
elekt rifierad. Jag fick åka på loket ibland. 
Det var en förare och en eldare. Med stor 
spade kastade eldaren in kol i en stor glö
dande het ugn. Oj så varmt och hett det var.

I det stora grustaget i närheten krossades 
grus, makadam, singel och allt vad det hette 
av sten. Det var ett herrans liv på maskiner

na. Arbetarna hade sin rastplats på andra 
sidan vägen i baracker. Det var spännande 
att gå dit och ta en mugg dricka. Svagdrick
an var så god. Vi barn passade på när ingen 
såg oss. Hemma väntade mamma på oss ef
ter skoldagen. Allt var så idylliskt. Det var 
ofta saft och kex eller mjölk och veteskiva.

Vi tvättade vid sjön. Kläderna skulle blöt
läggas innan de kokades i grytan, det var 
vittvätt förstås. Kläderna sköljde vi i sjön. 
Tänk vilket bärande och ”bubbande” det 
var. En fin badplats låg där i sjöändan, vi 
hade en båt som låg vid stranden, ofta tog 
vi den.

Vi hade en katt som hette Purra. Stålgrå 
vacker liten fröken, hon var så klok. Varje 
morgon väckte hon pappa vid rätt tid ge
nom att ställa sig på hans bröst och jama 
och purra, därav namnet Purra. När Purra 
skulle få ungar, låg hon i en låda vid köks
soffan. Där vakade Maud och jag över hen
ne tills alla ungar kommit fram. Jag var så 
arg på grannkatten ”Jonke”. En stor och 
som jag tyckte ful hankatt som gjorde alla 
 kissar med barn. Det fanns inte ppiller 
 eller  annat skydd då. Varje vår i mars, var 
det väldigt väsen på kattorna, det stank 
”kattpink” överallt. En dag hoppade Purras 
unge in på järnvägsspåret. Purra hoppade 
in för att hämta sitt barn. Samtidigt hop
pade ungen ur spåret. Tåget kom och inför 
våra ögon miste vi Purra, tåget tog henne. 
Sorgen och saknaden går ej att beskriva.

Flickorna Ingeborg, Karin och Eva som 
bodde i banvaktstugan söderut kom ofta till 
oss. De var våra bästa vänner. Vid banvakt
stugan lekte vi fem ”jäntor”, bl.a. ”Karin o 
jag skall ut och plocka blommor”. Då gick 
vi fyra runt åt ett håll. Den femte mötte vi 
vid en knut. Vips. Den hon fick tag på och 
 dunkade blev ”häxa”, så gick vi om igen.

I skolan hade vi fester och uppträdande. 
Där sjöng Ingeborg och jag ”Tuttan och 
Ingeborg, ”Två flickor små med ljust och 
lockigt hår och ögon blå. Rosetter i håret, 
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på skon likaså. Förkläde med fickor på hade 
båda två o.s.v. Vi sjöng och rörde oss graci
öst på scenen.

Vid banvaktstugan i Antorp hade vi ett 
potatisland och bärbuskar. Allt skulle in i 
källaren. Maud och jag tog en mugg var och 
gick på andra sidan vägen där vi plockade 
blåbär. Det blev till en blåbärsgröt. Vad 
pappa älskade blåbärsgröt! Lingon, blåbär 
och hjortron hörde till bassylten i källaren. 
Det var ju bra, det fanns ju inte kylskåp och 
frysbox. Det blev att sylta och konservera. I 
jordkällarna fanns möss, råttor, de älskade 
morötter och potatis. Men vi lärde oss att 
om man plockade mycket enris och lade ut 
på golven höll de sig borta, det var pest för 
de små djuren.

På den här tiden gick det ofta luffare 
som de kallades, på vägarna. Det var män 
som inte hade något hem, de var hemlösa. 
Det var samma luffare som kom år efter år, 
Kling, Sågfilaren, Kamraten. Kling skodde 
hästar, det var snälla gubbar, fast Kling var 
lättretad så honom hade vi respekt för. De 
fick kaffe, smörgås och ibland även mat. De 
låg i lador och ladugårdssvalar här och där. 

Mjölk hämtade vi hos Långs, Uppå back
en, det var där katten Jonte bodde. Långs, 
det var en äldre farbror med dotter och son. 
I Långs röda hus bodde grannarna Anna 
Britta och Johan, de kom från en skogsby, 
Rotnäs, som ligger mellan Norrberg och 
Hedsjön.

Maud och jag hade barnsjukdomarna 
påssjuka och vattkoppor utspridda under 
åren 1943–1944, det höll på några veckor. 
Mamma pysslade om oss, jag kommer ihåg 
hur hon med sina varma, goa händer strök 
oss över den mycket svullna onda halsen 
vid påssjukan. Sjukdomen fick läka ut och 
man blev immun resten av livet sas det. Ing
en vaccination var aktuell. Att Tord klarade 
sig berodde kanske på att han åt bröstmjölk. 

Mjölken hämtade vi i en 3 liters kruka som 
jag skrivit om tidigare. Samma förfaring 

sätt som tidigare. Mjölken slogs upp och så 
fick man kaffegrädde. Jag minns inte, men 
mjölken kostade nog inte så mycket litern.

Vi gick ofta och hälsade på varandra, 
Anna, Brita o Johan kom och spelade kort 
med våra föräldrar. Det var bara att knacka 
på dörren och gå in. Dörrarna var alltid 
”öppna” olåsta, inga låsta cyklar. Allt var 
öppet, ingen tog något. Jo, förresten, för
utom luffare som var oförargliga kom det 
en gång om året familjer dragande med 
häst och vagn. Flera barn hade de, de kalla
des för tattare. Då försvann det kläder från 
klädstrecken, en och annan cykel åkte med 
också. Deras pojkar ville gärna slåss med 
våra pojkar. Jag minns att vi barn var rädda 
för dem. De var så ”påflugna” och vi var inte 
vana vid det. Men de drog snart iväg och det 
blev lugnt igen.

Jönssons affär där vi handlade allt från 
mat till spik, låg 0,5 km bort. Vi handlade på 
”krita” som man sa. Vid varje månads slut 
betalade vi. Ibland gjorde handlaren Gun
nar en stor strut av gråpapper, fyllde den till 
brädden med karameller och gav oss. Vilken 
fest för oss! En gång fanns det tomater i af
fären. Jag hade aldrig sett en sådan vacker 
frukt. Två gubbar satt ute på affärens bro, 
det var vanligt att träffas där och äta en 
korvbit. Denna gång provade de en tomat. 
Nu skulle det bli fest, den ene tog en tugga 
av tomaten. Oh, fy fan sa han och kastade 
tomaten långt över gården. Det var inte så 
gott som han trodde. Bananer fick vi köpa, 
men ett begränsat antal, när det fanns. Äpp
len och apelsiner, allt skulle vi dela på. Att 
kasta bort hälften var inte godkänt, även 
när det gällde kläder. Blus och kjol och 
klänning sydde mamma till oss, så där två 
gånger per år. Långbyxor var inte vanligt 
varken på flickor eller kvinnor i  övrigt.

Ransoneringskort hade vi de där åren. På 
mat, kläder, kaffe och tobak. Det byttes kort 
mellan varandra. Jag minns särskilt Johan 
Boström. En mycket liten man, ”ett origi
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nal”, som gick omkring i byarna. Han gav 
oss och några andra också sina kaffe och 
cigarettkuponger. Det var ju guld värt, som 
jag förstår. Johan fick mat och kaffe, som 
han uppskattade, en kär vän. 

I Hedsjön, där vår skola låg fanns en fest
plats. Den sköttes av en idrottsförening, 
alla hjälptes åt med olika evenemang. T.ex. 
 brukade pappa sälja lotter vid en tombola. 
Han ropade: Köp lotter, ingen vinst utan 
lott. En tant blev så förbaskad på pappa, du 
sa ju att det var vinst på lotten. Nej, jag sa att 
ingen vinst utan lott och inte ingen lott utan 
vinst. Det är skillnad det.

Pappa jobbade i skogen ibland för att tjä
na litet extra pengar. Han röjde och barka
de timmer. Vi var ofta med honom, vi lekte 
och hoppade och plockade bär också. Mor
bror Isidor bodde i Ramsjö. Han hade mo
torcykel, han kom någon gång och hämtade 
mig. Jag fick vara med honom, han var med 
i ett lag som röjde skog. De hade ett kock
lag, med en kocka. Det var spännande för 
en liten flicka som jag. Ibland tog han mig 
med till Ramsjö till moster Kajsa och sonen 
Sören. Jag sa moster till morbrors fru, man 
sade alltid moster, faster, morbror, tant på 
den tiden. Titlar var det ju överhuvudtaget 
överallt då.

Vanligt var att man hade vägglöss i stu
gorna i byn. Man undrar varför? Var kom 
dom ifrån? Kanske från någon luffare, som 
drog omkring. Jag minns att ”sågfilaren” 
som jag nämnt om tidigare, han kliade och 
rev sig överallt. En gång skulle hela stugan 
”rökas ur”. Vi fick bo på bangården i en 
vagn som SJ hade. Det var spännande och 
omväxlande och så skulle vi ju bli av med 
”ohyran”.

Jag minns tre tillfällen då Mellansjö var 
olycksdrabbat på järnvägen. En gång var det 
ett tåg som stod inne på bangården, ett in
kommande tåg kom på samma spår. Olyckan 
var given. Det var två godståg som kollide
rade, det hade missats vid omläggning av 

växeln vid stationen. Vagnarna stod som en 
pyramid i luften, ingen person skadades.

Det andra tillfället jag tänker på hände 
vid vår stuga. Det var på vintern, på natten. 
Det var en man som inte ville leva längre, 
han hoppade framför tåget. En tågsignal 
hördes och pappa gick ut. Där låg mannen 
i snödrivan. Hur det gick till efteråt vet jag 
inte, men han lades i ställverkets källare. Vi 
barn var nyfikna på detta.

Den tredje händelsen var när Maud och 
jag kom cyklandes från skolan. Just vid en 
vägkorsning, där vi stannade och åt blåbär 
och odon kom en taxibil. Ut steg morbror 
Isidor, i bilen låg pappa med lindat huvud. 
Vid växlingsarbete hade pappa stått på ut
sidan av loket på fotsteget. En stolpe kom 
för nära, han klämdes och hans öra revs 
nästan av helt. De åkte till Ljusdals lasa 
rett och örat kunde sys fast. Men det blev 
komplikationer som följde honom livet ut.

Mellsnsjö station på 1930-talet.
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Byns banvaktstuga, Erikslund
År 1945 var det dags att flytta igen, denna 
gång till Byn, Erikslund. Byn hette ban
vaktstugan, i närheten låg Erikslunds järn
vägsstation, mellan Sundsvall och Ånge i 
Medelpad. Ett pinnhål igen i graderingen 
för pappa. Den 1 januari detta år blev pappa 
ordinarie banvakt. Vi trivdes med att flytta, 
man fick nya vänner, det var inga problem, 
det blev som en vana.

Stugan såg ut som alla andra med uthus 
och utedass och ”slaskhög” för diskvatten 
och annat avfall. Hushållsvatten i en pump 
ute på gården och en djup stenbrunn. Inget 
vatten och avlopp här heller. Tvättstugan 
låg 100 m efter järnvägsspåret men liten 
porlande vattenbäck utanför. Lillebror var 
nu två år. Vi bodde alldeles inpå spåret, det 
gällde att vara vaksam.

Signallyktor med rött och grönt ljus hade 
vi. Stora tunga lampor som vi kallade ”pal
tar”. Det var den ficklampa vi hade när vi 
mörka kvällar måste gå ut på utedasset.

En dressinkur fanns vid spåret. En väg 
gick utanför stugan, så vi hade en järn
vägsövergång strax inpå oss. Det var inget 
”latmansgöra” för pappa och hans mannar. 
Varje år var det läkarundersökning och 
förhör angående säkerhetsordning. Vet att 
pappa sa, ”man får inte vara färgblind”. 
Pappa började nu läsa på Hermods, han var 
inriktad på ”högre pinnar” i karriären. Han 
var väldigt begåvad i matematik och his
toria, ”Den lilla pojken från Skogstorp och 
 fiskebäcken” Tväringsbäcken.

Mamma fortsatte med att sy och frisera 
och för min syster och mig blev det en ny 
skola att börja i, den låg i närheten och hette 
Magdbyskolan. På övre våningen gick klass 
1–3, på nedre våningen klass 4–6. Maud bör
jade i 3:e, jag i 6:e klass. Klass 7 fanns i en 
skola i Borgsjöbyn på andra sidan sjön. Min 
lärare Öhlander brukade komma till oss 
vid några tillfällen. Han ville ha hjälp med 
matte, som han inte kunde lösa, då var pap
pa en som löste allt. Även i denna skola var 
det lugn och ro. Läraren kunde hålla lektion 
med tre klasser samtidigt, cirka 20 elever.

Lite småbus kunde förekomma, t.ex. spi
kade Sven fast magisterns galoscher i  golvet. 
Det blev tvärstopp när han skulle gå. Häft
stift på stolen där läraren skulle sitta var ett 
annat bus, det var väl de grövre brotten, och 
så vi pallade vi ju äpplen också förstås. Ett 
bus som vi inte visste om att det var ett bus, 
var en gång när Maud och jag gick på skidtur 
på ängarna mellan husen. Vi tyckte att det 
var så roligt att stanna upp och ”picka” med 
stavarna på något som liknade stora pap
perssjok. Det visade sig vara tant Märta som 
lagt ut oblekta lakan på snön för blekning. Vi 
tyckte ju det lät så häftigt med ljudet när vi 
”pickade” med stavarna. Märta såg oss och 
ropade försvinn! Det blev en del hål laka
nen. Hemma hos mamma berättade vi om de 
konstiga papperssjoken. Hon gick in till tant 
Märta och förklarade vad som hänt, allt gick 
bra för oss ”som det var så synd om”.

Erikslund station på 1950-talet.
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I Magdbyskolan hade vi matbespisning. 
God husmanskost lagades av en riktigt 
 duktig ”bondmora”. Ordning och reda var 
det, vi skulle sitta kvar tills alla hade ätit 
färdigt. Då reste vi oss och tackade för ma
ten. I skolan var det två barn från Finland, 
Toivo och Anja Liisa som kom till samma 
familj. Kanske var de med på tåget som jag 
berättade om tidigare om ”Finnbarnen” 
som kom med tåg.

Pappas syster Linnea och Kalle Hedberg, 
barnen, Lennart och Anna Britt bodde någ
ra kilometer från oss, nu blev det ofta släkt
träffar. Pappas syster Emma och Helmer 
Nilsson bodde i Ljusne, vi åkte ofta tåg till 
dem. Helmer mötte vid järnvägsstationen 
och så gick vi till Bruket där dom bodde.

Under skolåret hade vi olika lov. För
utom stora helglov hade vi skurlov, bärlov 
och pärlov. Skurlov var en vecka då skolan 
städades från golv till tak. På bärlovet var 
vi lediga en vecka för att plocka bär, en del 
av bären lämnades till skolan. Potatislovet 
 eller ”Pärlov” som vi sa, potatis hette ju 
 ”päran”, var en vecka då alla, så gott som, 
tog upp potatis hos bönder och några hade 
land själva. Det blev någon krona. Men det 
bästa var saft och kaffe med bondmorans 
härliga bullar och kakor.

Badhus fanns i byn. Dit gick vi barn från 
skolan en gång i veckan. Vi blev borstade 
på hela kroppen av tant Vedin, en stor kraf
tig gumma med ett stort vitt plastförkläde. 
Badhuset var öppet hela veckan för ”by
borna”. Ingen hade dusch och bad hemma. 
Människorna där i byn Erikslund var kan
ske de renaste i området.

I byn hade vi grannar, det var tre stora 
bönder och en del småbrukare. Det fanns 
en liten affär med allt smått vid skolan. I 
Erikslund handlade vi om det gällde större 
inköp. Vintertid tog vi sparken när vi skulle 
handla. Vår närmaste bonde var Enströms. 
Där hämtade vi mjölk och köpte också en 
del kött och potatis.

Hos Elofssons brukade jag hjälpa till 
att städa och stryka kläder. Då fick jag nå
gon krona och det bästa av allt var om jag 
fick med mig ”bonnsmör” och grädde. Då 
sprang jag med lätta ben hem för nu skulle 
vi få festa i familjen.

I närheten fanns tre små stugor där alla 
kvinnor hette Märta. Vi hade många klass
kamrater runt om i byn. Vi hade nu kommit 
upp i ålder så vi kunde röra på oss litet läng
re från hemmet. Man umgicks med varand
ra, barn och vuxna. Det fanns ingen TV och 
annan elektronik. Det var allsköns aktivi
teter bl.a. spelade vi sällskapsspel som t.ex. 
Fia, Monopol, Plockepinn, Jägersro och 
kortspel av alla slag. Det dracks kaffe, med 
7 sorters kakor hos vissa, det tävlades det 
om. Vilka kakor hade den och den? Ibland 
spelades det dragspel hos Ragnar Lemon 
och till dragspelet sjöng man, ja det var ett 
hålligång.

Helgsteken med sås och ärter och mo
rötter var det bästa som fanns. Även kött
bullar hörde till finmaten, ibland åt vi kokt 
abborre med gräslökssås. Till vardags var 
det annars saltströmming med lingonsylt 
i mjölkglaset och pannkaka, plättar, sop
pa och så gröt, gröt och åter gröt av alla 
 sädesslag och även potatisgröt (pärgröten). 
Läskedryck som fanns var sockerdricka, 
Pommac fick vi bara till festliga tillfällen.

En rolig episod var när banvaktstugan 
fick en ovanlig blomma ute på slaskhögen. 
I fönstret hade mamma en taggig kaktus 
som kallades ”Gubben”. Hon gjorde sig illa 
på den och kastade ut den på slaskhögen. En 
dag stod en stor vacker röd blomma lysande 
på högen. Det var ”Gubben” som blomma
de, nu fick han sin plats i fönstret igen!

År 1946
År 1946 var ett händelserikt år. Vår käre 
morfar Hugo gick bort. Jag fick scharla
kansfeber och fick ligga flera veckor på 
Epidemisjukhuset i Sundsvall. Besök till 
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Jag tog hem bullarna i en korg på armen, 
på vägen hem på tåget blev vi bestulna på 
bullarna av pojkarna. 

Skolämnena gymnastik och idrott stod 
högt på listan. Vi hade tävlingar med andra 
skolor i Bräcke och Ljusdal. Det var en helt 
ny värld att komma till. Vi var många som 
åt lunch på skolan. Detta måste nämnas för 
det är helt unikt, detta var vad vi åt under 
en vecka:

Måndag: havregrynsgröt, apelsin eller 
 äpple
Tisdag: havregrynsvälling, apelsin eller 
 äpple
Onsdag: chokladsoppa, apelsin eller äpple
Torsdag: havregrynsgröt, apelsin eller 
 äpple
Fredag: havregrynsvälling, apelsin eller 
 äpple
Lördag: chokladsoppa, apelsin eller äpple

Det var vaktmästare Berggrens fru som 
lagade maten. Stämningen var god och 
vi blev mätta. Vissa elever åt på Konsum
restaurangen.

Skoltiden i Ånge var både lärande och 
fostrande. Det senare var nog tillgodosett i 
vår familj, men nu var det så stort emot för 
tidigare skolor, man växte kort sagt. Då och 
då var det skrivprov i aulan, med en vak
tande lärare både framför och bakom oss. 
Kommer ihåg när jag skrev A i tyska. Eng
elska och tyska var obligatorisk, franska 
fick vi välja i 3:e klass. Alla började men det 
var bara 3 elever när året var slut. Vi hade 
betygsskalan A, a, AB, Ba, B, BC, C.

Medan jag var på ”resande fot” om dag
arna, rullade dagarna på hemmavid. När 
jag kom hem på eftermiddagen, var det 
en stunds vila innan kvällsmaten. Ja, jag 
behövde ”riktig” mat som t.ex. köttbullar 
 eller fläskpannkaka efter en dag med gröt 
och välling. Sedan satte läxläsningen igång. 
Pappa var helhjärtat med i att förhöra oss 
och hjälpa till.

sjukhuset fick göras men med en glasruta 
emellan. Breven jag skickade hem ”röktes”, 
så strängt var det för att undvika infek
tionsrisk. Maud fick också scharlakan efter 
mig och kom till sjukhuset. Lillebror Tord 
fick kikhosta, bara tre år gammal. Det var 
en svår tid för pappa och mamma.

Inte nog med sjukdomarna, det höll på att 
hända en riktigt otäck olycka. En gång när 
jag kom med tåget och hörde jag att lokföra
ren gav en hög signal. Det var lillebror Tord 
3 år som stod mitt på spåret, pappa anade 
oråd och rusade ut mot banan och ser Tord 
i spåret. Han hann precis fånga upp honom. 
Det är sådant, som kan, men inte får hända 
när man bor så där vid järnvägen.

Detta år skulle jag tentera in i Ånge sam
realskola från 6:e klass, det blev nu inte så. 
Jag fick vänta ett år. Jag gick nu i 7:e klass i 
Borgsjöbyns skola vid kyrkan. Detta år kon
firmerades jag i Borgsjö kyrka. När året var 
slut hade familjen återhämtat sig efter all 
sjukdom.

År 1947
År 1947 på hösten började jag i Ånge sam
realskola efter att ha klarat tentamina på 
våren. Till Ånge åkte jag tåg från Borgsjö
ede i närheten, det var bara en liten kur, ”en 
anhalt”. Det fanns små anhalter mellan de 
större stationerna. På sträckan Stöde–Ånge 
kom eleverna ifrån Stöde, Nederede, Vis
kan, Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk, 
Johannisberg, Erikslund och Ånge.

Vi var många skolbarn som ”hoppade” av 
tåget i Ånge. Det blev en hel karavan upp till 
den stora skolan. Nu kom jag till en skola, 
med en lärare i varje ämne. Klass 1A och 1B. 
Sammanlagt 30 elever i varje. Vi gick i sko
lan måndag t.o.m. lördag, det hade vi alltid 
gjort, nu var det fyra år till realexamen.

Vi gick i skolkök Ångebyn, cirka 2 km från 
skolan. Där lagade vi mat och bakade. Jag 
har kokboken bevarad. Kommer ihåg när vi 
bakade vetebullar, som vi fick ta med hem. 
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fick vi nu från en pump vid diskbänken. Det 
här var ett stort lyft för oss, pappa med sina 
”pinnhål” blev nu banförman. Här arbetade 
han tillsammans med banmästare Arne 
Zeider och Tord Persson. Vad gjorde pappa 
här? Som alltid höll han koll på spåret och 
banområdet med övrig personal.

Torpshammar var ett stort samhälle. Där 
fanns läkarstation, Konsumaffär och en 
privataffär. En stor tändsticksfabrik fanns 
vid en vattenränna. Där forsade vatten från 
ett kraftverk i Grönsta, ut till Ljungan, en 
älv som rann genom Torpshammar. Där 
låg också ett stort Herrgårdspensionat. Vi 
handlade på Konsum. Mjölk som vi tidig
are hämtat från bonden, köpte vi nu från ett 
 kyligt källarutrymme. Från stora mejeri
krukor ”hinkade” mjölktanten upp 1 liter 
mjölk med ett mått. Måttet satt på ett långt 
skaft. Det var rent, fint och kallt. Tanten 
hade stort vitt förkläde och huckle på huvu
det. Här fanns stort sortiment på matvaror. 
Än fanns inte kyl och frysskåp så det var att 
konservera om det skulle sparas.

Vi hade psalmverser som hemläxa, då 
stod man upp vid skolbänken och högläste 
psalmversen. Man blev så trött på dessa 
verser, det var ett tragglade och tragglade. 
Jag kan inte sa Maud, jo, sa mamma, lägg 
er nu ner och sov så kan ni versen imorgon 
bitti. Det stämde faktiskt. Då på morgonen 
var mamma uppe tidigt. Mjölkchoklad och 
smörgåsar till mig och Maud. Det var ved
spisen hon gjorde upp eld i. Maud och jag 
låg i kökssoffan som alltid och det vara bara 
och gå upp, jag skulle ju passa tåget.

Det blev jul igen. Som alltid städades 
och bakades det i stugan. Golven fernis
sades och pappa tog en julgran uppe i sko
gen. Efter jul med lutfisk, gröt och tårta 
hade vi julgransplundring på tjugondag 
knut då kamrater till oss blev inbjudna. Vi 
dansade och hoppade och hade lekar som 
t.ex.  gömma nyckel och annat, pappa var 
så klart med och lekte. Mamma tillredde 
mjölkchoklad toppad med grädde och till 
det bullar och kakor. Smällkarameller och 
chokladkottar som hängde i julgranen fick 
vi ta, oj, vad vi festade.

Torpshammar
I juni 1948 hade jag gått ett år i Ånge. Jag 
hade fått en hel del nya kamrater efter lin
jen Ånge–Stöde. Vid denna tid fick Stöde 
besök av Ingrid Bergman, den stora film
stjärnan. Hon var gift med Petter Lind
ström, trädgårdsmästarens son. De hade en 
dotter som hette Pia, en del av Stödebarnen 
lekte med Pia.

På sensommaren var det dags att flytta 
igen. Flyttlasset skickades som vanligt med 
godsvagn. Pappas mannar hjälpte till vid 
flytten, nu kom vi till Torpshammar. Det 
fanns två byggnader vid stationen, det var 
stationen och betjäningshuset där vi bodde. 
Det var två rum och kök och ett vindsförråd 
och matkällare. Matkällaren fanns under 
huset, man gick ner till matkällaren med 
en trappa ner från hallen. Hushållsvatten 

Torpshammar 1942.
Betjäningshuset 
närmast i bild.
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Jag började andra läsåret i Ånge, nu fick 
jag åka från Torpshammar till skolan. Min 
bästa vän Majlis bodde också här. Maud bör
jade i 6:e klass i en stor skola på andra sidan 
järnvägen. Det var alltid nya kamrater och 
umgänge, för oss alla Thelanders. Mamma 
fortsatte som sömmerska. Hon började ock
så med skolstädning. Vi hade goda grannar, 
nästan inne på tomten,  Marry och Hjalmar. 
Marry ställde upp för oss barn när mamma 
av någon anledning var upptagen.

Vad roade vi barn och ungdomar med oss 
i Torpshammar? Någon gång kom en lek
tant från Sundsvall, Carola. Då var det lek
afton i Folkets hus, vi dansade ringlekar av 
alla slag, t.ex. ”Har du drömt om din käraste 
i natt skall du mot ljuset le”. Då fångades en 
av oss in, oj vad pinsamt! Det var så pin
samt så man rodnade. De som var där och 
dansade var i ålder från 13–18 år, Maud var 
också med.

Frälsningsarmén hade återkommande 
träffar. Soldaterna hade fina mössor och 
hattar med stor rosett på. Det såldes lotter, 
”spadar” som man sa. Det sjöngs i högan 
sky och det var fullsatt med ungdomar pre
cis som på lekaftnarna. På Folkets Hus var 
det dans på helgerna. Det serverades kaffe 
och sockerdricka. Alkohol fanns inte med 
i bilden då. Jag minns att det en gång var 
två killar som var litet alkoholpåverkade. 
Vid 15–16 års ålder, började Majlis och jag 
dansa på riktigt. Vi var jätteduktiga på att 
bugga med våra kavaljerer. Dansskorna fick 
ses över av skomakaren.

År 1949
År 1949 hade jag fått ett extrajobb. På skol
loven arbetade jag på Konsum, både speceri 
och manufaktur. Det kändes ”pirrigt” att 
ge tillbaka pengar och växla, men det var 
roligt. Jag tjänade några kronor, jag minns 
inte hur mycket.

Det fanns ett stort jordbruk i närheten 
av Torpshammar. Där fanns rättare Lars

son, honom hade vi stor respekt för. Han 
var  liten och knubbig och snäll, respekt 
för överheten fanns alltid. Majlis och jag 
rensade ogräs i timotejängarna. Vi hade 
stora förkläden och gick bredvid varandra. 
Sträcka upp och sträcka ner. Det var en här
lig tid när solen sken. Ibland vilade vi och 
det var skönt att sträcka ut ryggen liggan
des på marken. En sommar tjänade vi ca 
250 kr, det räckte till tyg till blus och kjol 
och ett par nya dansskor.

Sommartid åkte vi ofta ut picknick med 
cykel. Naturen var en lisa för kropp och 
själ. Vi plockade bär och fiskade. Ingen TV, 
ingen dator eller mobil som störde. De enda 
ljuden i omgivningen var från tåg, brusande 
fors, fåglar och hundskall från jakthundar 
som litet här och var.

Till hösten började Maud också i Ånge 
samrealskola. Vi gick morgon och efter
middag efter en liten stig bredvid järnvägen 
fram till stationen. Nu gick två flickor med 
portfölj. Maud hade en kamrat som också 
hette Majlis och var dotter till en järnvägs
arbetare. Maud läste till konfirmationen i 
Ånge, men konfirmerades i Borgsjö kyrka, 
dit vi hörde. Vi fick en cykel var vid kon
firmationen. Det blev jul igen med samma 
tradition som tidigare med pappa som jul
tomte.

År 1950
År 1950 började Tord i skolan, han var sju 
år då. Pappa började läsa till banmästare i 
Stockholm. Han bodde hos morbror Uno 
i Huddinge. Det var många månader och 
veckor som vi fick klara oss utan pappa. Det 
gick bra, vi hade många vänner som kunde 
hjälpa till om det behövdes. Det knackade 
ofta på dörren och någon kom in, så um
gicks man. Det var alltid olåsta dörrar, det 
kunde bli en fika, kortspel eller fia eller så 
lyssnade man på skivor på radiogrammo
fonen. 
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År 1951
År 1951 på våren var det dags att ta real
examen. Det var ett hårt jobb, både skrift
ligt och muntligt. Det gick bra för mig. Den 
 dagen i juni, när jag tog realexamen var 
den lyckligaste dagen i mitt liv, kändes det 
då efter allt pluggande. Efter det tog jag ut 
min sista fribiljett, resan gick till Furuvik. 
Jag hade pojkvän då, Östen från Gimåfors, 
tillsammans reste vi till Furuvik och där 
förlovade vi oss.

Dagarna rullade på som vanligt i Torps
hammar. Jag bodde hemma fortfarande 
och jobbade extra på Konsum, Maud gick 
fortfarande i Ånge och hade två år kvar till 
realexamen.

År 1952
Pappa hade kontakt med en man med namn
et Svensson i Sundsvall angående ett jobb 
vid SJ som jag skulle söka. Det blev inte så, 
i maj 1952 väntade jag barn. Hur skulle det 
gå att berätta detta för pappa? Med mam
mas hjälp gick det bra, inte ett ont ord eller 
besvikelse kom från far.

År 1952 den 2 maj föddes lille Tony. Han 
blev ett väl mottaget gullebarn, inte minst 
av morfar Gustaf. Pappa hade fått en hund, 
en collie, ”Lasse”, av morbror Uno, när han 
gick på kurs i Stockholm. Så nu hade vi både 
barn och hund i familjen. Vid denna tid, på 
1950talet, fick man vid barnafödande en 
bäddutstyrsel av kommunen.

Lasse, ”vovven”, var en nervös själ, som 
colliehundar kan vara. Varje gång tåget kom 
och semaforen slog upp och ner skällde han. 
Likaså när dammsugaren var igång, det 
blev lite jobbigt ibland. Året 1952 gick bra 
med storfamilj, Maud stickade och mamma 
sydde åt Tony.

År 1953
År 1953 på hösten blev Gustaf färdig ban
mästare. Familjen flyttade in i ett 8familjs
hus, ett SJhus på Hantverkargatan i Gävle. 

Lägenheten bestod av ett rum och kök med 
gasspis plus ett rum på vinden. Tvättstuga 
fanns på gården för de åtta SJ familjerna. 
Här fick dom toalett för första gången, bad 
fanns inte. Det ordnades hos pappas halv
syster Viola, som bodde med familj på Sko
makargatan. En gång i veckan gick de till 
Viola och badade. Det var ju inte så mycket 
badande tidigare heller.

Tord började skolan, han gick på Östra 
skolan. Mamma började efter en tid som 
sömmerska vid Haglunds Hatt och Möss
fabrik. Pappa Gustaf började nu som ban
mästare vid Gävle Norra station. Hans 
expedition låg på Öster. Där fanns också 
banmästare Forsberg och banmästare 
Stenman. Det här var ju en större arbets
plats än han var van vid tidigare. Det var 3 
banmästare och säkert en stor stab ”under
huggare”. Gustaf tog extra jobb kvällar och 
helger, han och Eklund var med och rev 
upp spårvägen. Gävle hade haft spårvagnar, 
som nu skulle bort.

Maud som nyss tagit realen ”lillstuden
ten” fick ganska snart arbete som skrivbi 
träde vid distriktskansliet under distrikts
chef Henry Palm. Hon lärde sig stenogra
fera redan i Ånge. Det kom väl till pass när 
hon följde med ut på förhör vid olika hän
delser. Det var mest i områdena norr om 
Gävle. Maud var nu SJ:s bana trogen, men 
att ha flickor i denna ålder då kan allt hända.

Från Gävle till Liberia
År 1955 åkte Maud på semester till Öland. 
Där träffade hon Börje Svensson. Han var 
också anställd vid SJ, han var stationskarl i 
Nässjö. De blev ett par och flyttade 1961 till 
Bodafors där han blev tågklarerare. Men 
så kom en annons om arbete vid Lamco, 
det gav Börje en impuls att söka dit. Av 500 
sökande uttogs han i en 20mannagrupp. 
Mest ”tur” sa Börje försynt. Det blev ett 
tvåårskontrakt för Börje i Nimba i Liberia, 
en utrustar och expedieringstjänst.
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Maud och småflickorna Ingela och Anna
lena åker ner någon vecka efter Börje. De 
får en stenvilla, fri bostad med el och lön 
i amerikanska dollar. Deras upplevelser är 
en berättelse för sig. Det rullade på i Liberia 
för familjen.

År 1966 kom de hem till Ryd, Rörvik i 
Småland. Börje tog då över föräldragår
den med mark och skog. De bedrev får 
och grisavel. Maud blev nu en bondmora. 
Dom fick en tredje flicka, Karin. Det var ett 
 underbart ställe.

Från Gävle till Håmojokk
År 1959 lämnade pappa, mamma och Tord 
Gävle för Håmojokk, norr om Gällivare. En 
liten ”håla” med endast stationsbyggnad 
och banmästarbostad. Några små stugor 
med samer fanns där också. Varför han 
ville flytta dit minns jag inte. Kanske det 
var pinnhål som ökade på befordran som 
lockade.

Från Håmojokk till Arbrå
År 1960 lämnade familjen Håmojokk, flytt
lasset gick nu till Arbrå, norr om Bollnäs. 
Banmästare Sundman var nu pappas kolle
ga. De två stod för underhållsarbete i Arbrå 
med omnejd. År 1960 gick Gustaf fortbild
ningskurs för banmästare i Stockholm.

Tord arbetade en tid på Arbrå verkstad. 
Snart flyttade han upp till Ånge. Han börja
de arbeta vid lokstallarna. Nu var även han 
SJanställd. Tord arbetade där och trivdes 
bra tills han år 1962 omkom i en bilolycka. 
De var fyra killar som åkte till Östersund 
när de råkade ut för trafikolyckan. Det blev 
slutet för vår käre bror.Banvaktstuga 462 Håmojokk.

Gustaf Thelander med motordressin och 
lastad tralla.
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År 1963 från Arbrå till Ockelbo
År 1963 flyttade mor och far till Ockelbo, 
slitna av sorg. Ockelbo var ett ganska stort 
samhälle. Mor och far bodde i ett bostads
hus på nedervåningen, banmästare Edlund 
med familj på ovanvåningen. Deras arbets
plats ”kontoret” låg en bit ifrån bostads
huset vid Ockelbo station. Nu var Gustaf 
överbanmästare, Öbm, de trivdes båda bra.

Jag och min familj flyttade till Gävle, 
jag, Östen, Tony, Kent och Anneli, tre barn 
hade det blivit nu. Vi hade ofta kontakt med 
mamma och pappa i Ockelbo, det kändes 
bra nu när de var så ensamma att ha oss i 
närheten.

År 1968 från Ockelbo till Bollnäs
Det blev år 1968 och pappa ville ”klättra” 
igen. De flyttade till Bollnäs, en ny stad 
igen, där hade han många järn i elden. Nu 
blev han banunderhållsområdeschef, buoc, 
nu var lyckan nådd. Expeditionen låg nära 
deras bostad. Ett stort vackert gulmålat 
hus. En stor bangård fanns vid Bollnäs järn
vägsstation. En mindre företagshälsovård 
med sjuksköterskan Ingrid fanns i expedi
tionslokalen. Den hörde till Gävle företags
hälsovård. Jag vet att Gustaf var omtyckt. 
Han hade hårda nypor men rättvis med 
sina mannar var han.

Makarna Gustaf och Gun Thelander 
under åren i Ockelbo.
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År 1976, Gustaf Thelander går i pension
År 1976 gick pappa Gustaf i pension 63 år 
gammal, de flyttade då till Andersberg i 
Gävle. De skaffade en husvagn, pigga som 
de var ville de fortsätta att åka omkring. 
Det blev hela Sverige, mest norrut och till 
Norge med besök bl.a. i Nordkap. De foto
graferade på sina resor, många diabilder 
från deras resor blev det.

Jag blev legitimerad sjukgymnast, och 
mellan åren 1980–1987 arbetade jag på 
Maxim vid SJ Företagshälsovård. Det var 
Uppsala–Gävle järnvägars gamla järnvägs
station, Gävle södra station, företagshälso
vården höll till i. Det var en stor stab med 
en läkare, tre sjuksköterskor, sekreterare, 
skyddsingenjör, skrivbiträden m.fl.

Dröm om min glädje, när jag kom tillbaka 
till allt som rörde järnvägen. Jag åkte till 
Borlänge, Sundsvall, Östersund, hade före 
läsningar om arbetsställningar. ”Stark i 
kroppen, klar i knoppen” säger mycket. 
En som var glad att Harriet kom tillbaka 
i SJ:s tjänst var pappa Gustaf. Vid min tid 
på Maxim träffade jag ofta Börje Thoursie, 
som tidigare arbetade som baningenjör vid 
SJ i Gävle. Jag träffade honom ibland på 
järnvägsmuseet. Han såg fram emot, och 
tyckte om att jag skrev om mitt liv i ban
vaktstugorna.

År 1990 var mor och far trötta, sjukdom 
stötte också till. I augusti 1991 gick mor 
bort och i oktober 1991 gick far bort. De fick 
 följas åt som de gjort hela livet.

Jag är så glad över att ha upplevt dessa år. 
Att bo så trångt och alltid tätt inpå varan
dra. Det måste upplevas för att förstås, man 
blir ett med ”ett med järnvägen”. Gammal 
kärlek rostar aldrig, ränderna går aldrig ur.

Jag har ett minne från järnvägstiden: En 
järnvägsövergång, ljudet från bommarna, 
att se den lätt svajande rälsen, spåret, vibra
tionen, lukten av olja, rostig rälsspik. Det 
luktar järnväg.

Jag kan ännu höra pappas ord ”slag i 
hjul”…

Författaren tillsammans med Börje Thoursie vid 
ett av besöken på Sveriges Järnvägsmuseum.
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Lars Olov Karlsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1867?

1867 var Sverige ett litet och fattigt land 
i Europa. Man hade drygt fyra miljoner 
invånare. De flesta bodde på landet. Vin-
tern 1866–1867 var lång och svår, speci-
ellt i norra Sverige. Detta orsakade den  
förhoppningsvis sista stora hungersnöden i 
landet. Ännu var inte järnvägarna utbyggda 
så att mat kunde sändas till behövande. En 
stor nyhet 1867 var att den nya tvåkammar-
riksdagen sammanträdde för första gång-
en. Sveriges första nyhetsbyrå, Svenska 
Telegrambyrån, började sin verksamhet. 
Sverige var på väg att bli ett modernt land, 
men än fanns mycket kvar att göra. Ute i 
världen köpte USA Alaska från Ryssland, en 
affär som Ryssland har ångrat sedan dess. 
Suez-kanalen var färdig och den första 
 båten kunde passera. Vägen mellan Euro-
pa och Asien och Australien hade i ett slag 
blivit kortare. En i England bosatt tysk vid 

namn Karl Marx publicerade första  delen 
av sitt verk Das Kapital. Det var början på 
en politisk utveckling som sedan pågått in 
i våra dagar.

Men, det var ju järnvägarna det skulle 
handla om. Flera järnvägar var under bygg-
nad i Sverige och under året öppnades stats-
banan Arvika–Charlottenberg. Till 1871 var 
den utan anslutning till det svenska järn-
vägsnätet. Linjen trafikerades av norska tåg. 
Mellan Köping och Arboga öppnades sista 
biten av Köping–Hults järnväg. Delen Öre-
bro–Hult kom aldrig att byggas. Den sista 
biten av den smalspåriga (1217 mm) banan 
Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg, 
den mellan Grästorp och Håkantorp, öpp-
nades. Nedan har jag plockat fram ett antal 
bilder ur Sveriges Järnvägsmuseums arkiv 
som beskriver en del av de viktigaste hän-
delserna vid Sveriges järnvägar 1867.

Stationshuset i Laxå hade blivit för litet 
och ersattes av ett nybygge. Det gamla 
stationshuset revs 1867 och flyttades till 
Sörby. Den stationen bytte 1912 namn till 
Floby. Bilden visar huset efter flytten till 
Sörby. Byggnaden var av den så kallade 
Gnestamodellen.
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Christinehamn–Sjöändans järnvägs verkstad 
i Kristinehamn byggde 1867 ett första ång- 
lok för den egna järnvägen. Det fick nr 3 
och namnet VAULUNDER. Verkstaden kom 
sedan att bygga 78 ånglok för olika kunder, 
det sista levererat 1902. VAULUNDER kom 
att säljas till Köping–Uttersbergs Järnväg där 
det fick nr 4 och namnet HEDSTRÖMMEN. 
Vi ser det här i Köping på 1890-talet. Det 
slopades 1901 och skrotades.

Det första av 15 tanklok littera P, senare Pa, levererades till SJ. Det var nr 89 med namnet 
LEJONET som vi ser på en leveransbild från Beyer, Peacock & Co i Manchester. Pa-loken 
användes i lokaltåg men också i byggnadståg och i växlingstjänst. Inget Pa-lok finns idag 
bevarat.
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Sveriges Kommunikationer gavs ut av ett fristående förlag från 1867 
till 1981. Den finansierades med annonsintäkter, varav SJ naturligtvis 
stod för större delen. Förutom tågtidtabeller fanns det även med 
tabeller för båt-, buss- och flyglinjer. ”Kommunickan” kom ut en 
gång i veckan, från och med år 1914 ändrat till en gång i månaden. 
På senare tid var omslaget gult på vintern och blått på sommaren.

Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg, 
UWHJ, blev färdig 1867. Man köpte sina 
första lok av Nydqvist & Holm i Trollhättan. 
UWHJ 1 TROLLHÄTTAN kom att bli verk- 
stadens första lok. Förutom det lilla fyrkopp- 
lade TROLLHÄTTAN byggdes fyra större 
tenderlok med axelföljden 0B1-2 och tre 
sadeltanklok med tre drivaxlar och en bakre 
löpaxel. Detta är tenderloket 2 UDDEVALLA, 
tillverkat 1866. När UVHJ breddades till 
normalspår 1899 blev det ombyggt till 1435 
mm spårvidd och användes sedan in på 
1930-talet.

I Stockholm pågick 1867 bygget av Sammanbindningsbanan, från Stockholms södra till den blivande stationen Stock-
holms central. Bygget var omfattande med en lång tunnel och flera broar. Här skildrar Ny Illustrerad Tidning den 26 
oktober 1867 det pågående arbetet. Banan kom att bli färdig för provisorisk trafik 1870 och för allmän trafik 1871 då 
också centralstationen togs i bruk.
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Lars Olov Karlsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1917?

Första världskriget härjade vidare i Europa 
1917 och livet var inte helt lätt för de flesta av 
Sveriges 5 799 166 invånare. Mjölk och bröd 
ransonerades och hungerkravaller rappor-
terades från flera svenska städer. USA går in 
i striderna i Europa, men än ses inget slut på 
kriget. I Ryssland är det revolution och tsar 
Nikolaus II abdikerar och blir senare mör-
dad. Lenin reser med järnväg från Schweiz 
via Stockholm och Haparanda till Sankt 
 Petersburg. Finland blir ett eget land.

I Sverige blir Katrineholm och Sollefteå 
städer. Brattsystemet med den impopulära 
motboken kommer att i många år reglera 
den svenska spritförsäljningen.

Ute i världen sätter kriget sina spår på 
utvecklingen av järnvägarna. Inga stora 
nyheter utan man koncentrerar sig mer på 
att bygga enkla och ändamålsenliga lok och 
vagnar i större antal. Militärtransporterna 
dominerar helt naturligt på kontinenten, 
och man har problem med kapaciteten på 
en del håll. Flera stora olyckor sker, bland 
annat den på Mont Cenis-linjen i Frank-
rike som krävde omkring 700 liv. Det var 
ett trupptransporttåg som hade för liten 
bromskraft. Bara ett par av vagn arna hade 
fungerande tryckluftbroms. Därtill var 
några vagnar handbromsade. Lokföra ren 
insåg faran, men tvingades under hot från 
en officerare att köra ändå. Tåget skenade 
i nedförsbacken mot stationen Saint-Mi-
chel-de-Maurienne och de bakre vagnarna 

spårade ur och tog eld. Olyckan bevarades 
i många år som en militär hemlighet. Mili-
tären försökte förgäves skjuta över skulden 
på järnvägens tjänstemän, men dessa gick 
fria i den följande rättegången. Olyckan tor-
de vara en av de värsta i järnvägshistorien.

Nedan ett urval av händelserna på järn-
vägsområdet i Sverige:

Det statliga järnvägsnätet är i princip färdigbyggt. Det stora undan-
taget är Inlandsbanan som succesivt byggs ut. Under året öppnas 
bitarna Hackås–Svenstavik för allmän trafik och Gällivare–Porjus 
för provisorisk trafik. På bilden ser vi ett Kd-lok med ett blandat tåg 
vid Porjus station. SJ bygger också ut till dubbelspår på sträckorna 
Norrköping–Fiskeby och Linköping–Linghem.
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Några bitar enskild järnväg kom också till under 1917. Bland dem Borås–Ulricehamns järnväg 
som öppnades för trafik den 16 december. BUJ anskaffade tre moderna tanklok för trafiken. 
Här ser vi lok 1, 2 och 3 utanför BUJ:s lokstall i Borås. Loken hamnade slutligen hos SJ där de 
fick littera K7. De kom att tjänstgöra in på 1950-talet runt Borås, men är nu alla skrotade.

En annan privatbanesträcka som öppnades 
1917 var Blekinge Kustbanors 1067mm-bana 
Listershuvud–Hällevik. På bilden stationen i 
Listershuvud omkring 1917.
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Östra Blekinge järnväg, östligaste delen 
av 1067mm-nätet, öppnade linjen Torsås–
Gullaboby. På bilden stationen i Trankvill 
vid invigningen i september 1917.

Dannemora–Hargs järnväg byggde 
bibanan Risinge–Norrvällen, endast 
avsedd för godstrafik. På bilden dock 
en ”skogvaktardressin” som nog mer 
än väl räckte för den minimala inoffi- 
ciella persontrafiken.

Mora–Vänerns järnväg förstatligades för 
att bli en del av Inlandsbanan. MVJ hade 
vid denna tid köpt Östra Värmlands järn- 
väg och bestod av bandelarna Mora–Kri- 
stinehamn, Brintbodarne–Limedsforsen, 
Nyhyttan–Finnshyttan och Persberg–
Persbergs gruvor. Totalt var det 288 kilo- 
meter. På bilden ett tåg från privatbane- 
tiden med lok MVJ 4 i Vaken. SJ tog över 
18 lok från MVJ. De flesta av dessa slopa- 
des relativt snart, då de av SJ ansågs vara av 
udda konstruktioner.



111

En bana som inte togs över, men väl arren- 
derades av SJ, var Dala–Hälsinglands järn- 
väg med delsträckorna Orsa–Bollnäs och 
Göringen–Dalfors, totalt 121 kilometer. 
Banan togs slutligen över helt av SJ 1927. 
Här Furudals station med loket DHdJ 3.

I Hagfors byggde Nordmark–Klarälvens järnvägar en ny bangård och ett pampigt stationshus 
som togs i bruk 1917. I stationshuset fanns även huvuddelen av NKlJ administration ända fram 
till nedläggningen 1990. Arkitekt var Ragnar Östberg som är känd för att bland annat ha ut- 
format Stockholms stadshus.
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På grund av kriget var trafiken avsevärd över Haparanda. Båttrafiken över Östersjön var 
osäker. Bron över Torne älv var ännu inte färdig, så att allt järnvägsgods fick lastas om för 
transport från Haparanda till det dåvarande ryska, senare finska, Torneå. Men när delar av 
den ryske tsarens tåg, som blivit kvar i Danmark, skulle tas över från Sverige lade man ett 
provisoriskt spår över isen, som vi ser här. Tåget, som bestod av tio tomma vagnar, fick i 
Torneå vänta på att förses med bredspårsaxlar och kom med tiden till Sankt Petersburg, 
som då var i händerna på kommunisterna. Det är okänt vad som sen hände med tåget. Idag 
finns, så vitt känt, ingen av de ryska vagnarna bevarade. Finska järnvägsmuseet i Hyvinge har 
dock tre välbevarade vagnar som en gång ingick i tsarens finska tåg. Den finska järnvägen 
gick till Sankt Petersburg men hade före 1913 ingen spårförbindelse med det ryska nätet. 
Så när tsaren, eller hans familj, skulle åka till Finland använde man det finska tåget, som var 
stationerat vid den finska stationen i Sankt Petersburg.

SJ anskaffade 1917 fem nya tanklok littera 
Sb från Motala Verkstad. De var avsedda för 
snabba resandetåg på relativt korta avstånd. 
Loken utnyttjade samma konstruktion av 
pannan som E-loket och bakre boggien 
var mycket lik B-lokets främre löpboggie. 
Loken kom att bli omtyckta, men fick inga 
direkta efterföljare. De kom att användas 
på flera håll i landet, på slutet bland annat 
på den breddade Blekinge Kustbana och 
på norrländska tvärlinjer. Två lok finns idag 
bevarade, 1306 i Nora och 1307 i Danmark.
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Flera mindre industribanor togs i bruk 1917. 
En var 891mm-banan mellan Braås och 
Böksholm på småländska smalspåret norr 
om Växjö. De använde ett ackumulatorlok i 
många år som senare avlöstes av en Z4p- 
lokomotor. Båda finns bevarade idag, i 
Jädraås respektive Anten. Banan mellan 
Flygfors och Orrefors var tre kilometer. Man 
hade liksom linjen Glimminge–Östanå 
spårvidden 600 mm och båda var enbart 
avsedda för godstrafik. På bilden Östanå-
banans ånglok som var tillverkat av Ljung-
grens i närliggande Kristianstad.

Rättelse – Kolpulver, inte torvpulver

I årsöversikten för 1916 i SPÅR 2016 begick jag ett gruvligt fel, som jag här-
med hoppas kunna rätta till. Ångloket S 1280, som visas på sidan 128, var 
försett med kolpulvereldning vid leverans. Det var så att man hoppades 
kunna nyttja det mindervärdiga skånska stenkolet. Försöken föll inte väl 
ut. Loket 1280, liksom det till kolpulvereldning ombyggda 1252, byggdes 
därför om till koleldning. Kolpulver har efter andra världskriget med viss 
framgång använts vid DR, de östtyska statsbanorna. Men det är en annan 
historia.

Torvpulver, som utvanns vid SJ:s egen torv- 
mosse i Vislanda (senare skrotnings plats), 
började 1917 användas som lokbränsle. Man 
använde det huvudsakligen på linjen Nässjö– 
Falköping. Flera lok byggdes om, bland annat 
av typerna E och Tb. Försöken pågick in i 
början av 1930-talet men sen kom man nog 
fram till att elektrifieringen var ett bättre sätt 
att utnyttja inhemsk energi. Ett torvpulver- 
eldat lok, Tb 864, som vi ser på bilden, är 
bevarat av Sveriges Järnvägsmuseum. De  
övriga loken skrotades eller byggdes om för 
koleldning igen.
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Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1967?

Ny trafik och upprustning
Ingen ny järnvägssträcka tillkom under 
1967. Men mellan Gammelstad och Karls-
häll återupptogs trafiken. Gammelstad–
Karlsvikshyttan hade öppnats som enskild 
järnväg 1905 men trafikerades av SJ. Banan 
elektrifierades 1923 men 1931 upphörde 
 trafiken och 1939 avelektrifierades banan. 
Trafiken återupptogs 1941 och pågick till 
1954, med formell nedläggning 1956. Spåret 
såldes av dåvarande ägaren SCA till Luleå 
stad 1962. Luleå stad rustade spåret i delvis 
nytt läge och öppnade det för industrispårs-
drift 27 november 1967.

Under 1967 öppnades inga sträckor som 
breddats eller elektrifierats.

Fjärrblockering infördes under året mel-
lan Halmstad och Ängelholm och mellan 
Gävle och Ockelbo. Stationerna i Fagersta 
Bruk, Ulriksdal och Neglinge blev också 
fjärrstyrda.

Storstockholms Lokaltrafik SL övertog 
från 1 januari ansvaret för lokaltågstrafiken 
i Stockholmsområdet från SJ. SJ fortsatte 
som trafikutövare. Även Södra Lidingö-
banan övertogs av SL.

Högertrafik
För vägtrafiken var övergången till höger-
trafik årets händelse. I samband med denna 
nedlades spårvagnstrafiken i Helsingborg 
och huvuddelen av spårvagnstrafiken i 
Stockholm och Malmö. Detta fick konse-
kvenser på järnvägstrafiken.

Södra Lidingöbanans tåg hade ju tidi-
gare gått in till centrala Stockholm på 
spårvagnsspåren. Nu avkortades banan till 
Ropsten där resenärerna fick byta mellan 
tunnelbana och Lidingötåg.

Helsingborgs spårvägar hade 1924 överta-
git Helsingborg–Råå–Ramlösa järnväg. Med 
HRRJ följde en omfattande godstrafik som 
bedrevs med två ellok. I samband med spår-
vägens nedläggning så överläts godstrafiken 
till SJ. Elloken slopades (ett finns bevarat i 
Malmköping) och banan avelektrifierades.

För järnvägen innebar högertrafikomläggningen att vägskyddsanlägg- 
ningarna måste anpassas. Bilden visar en grindvakt söder om Läckeby 
på linjen Kalmar–Berga två veckor för omläggningen. På nyårsafton 
1967 gick det sista smalspåriga persontåget på linjen.
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Nedläggningar
Nedläggningarna fortsatte under 1967. Un-
der året nedlades trafik på nio sträckor men 
mest kortare banor. Nedläggningarna star-
tade på nyårsdagen.

Den 10 km långa Garpenberg–Fors järn-
väg öppnades för allmän trafik 1905. Banan 
förlängdes 1908 från Garpenberg till Gruv-
gården (7 km) och banans namn ändrades 
till Gruvgården–Fors. Banans huvudtrafik 
var malm men även skogsprodukter trans-
porterades. Persontrafiken nedlades 1932. 
Den allmänna godstrafiken nedlades 1955 
och koncessionen upphörde. Malmtrafiken 
fortsatte och banan hade status som indu-
strispår. Den 1 januari 1967 nedlades banan 
definitivt.

Uppsala–Länna järnväg öppnades 1876. 
Länna–Norrtälje järnväg öppnades 1884 och 
därmed fick Uppsala förbindelse med Rimbo, 
som kom att bli en knutpunkt i det uppländ-
ska smalspårsnätet. De båda banorna blev 
sedermera en del av Stockholm–Roslagens 
järnvägar. Persontrafiken mellan Uppsala Ö 
och Rimbo 60 km nedlades 1 januari 1967. 
Godstrafiken fortlevde i ytterligare tio år. 

Persontrafik återkom i form av museitåg 
mellan Uppsala och Faringe.

Klippan–Röstånga järnväg öppnades 
1892 med de militära förläggningarna i 
Ljungbyhed som förväntat underlag. Banan 
förlängdes Röstånga–Eslöv 1898. Person-
trafiken Klippan–Röstånga–Eslöv nedlades 
1961. Kvar blev godstrafik, mest flygbräns-
leleveranser till Krigsflygskolan i Ljungby-
hed. Egentligen skulle all godstrafik söder 
om Ljungbyhed nedläggas 1961 men en 
plåtindustri i Röstånga anlitade fortfarande 
järnvägen till 1966. Trafiken Ljungbyhed–
Röstånga nedlades officiellt 1 januari 1967.

Den 1 augusti 1874 öppnades en tre kilo-
meter lång sidobana till Sundsvall–Torps-
hammars järnväg mellan Matfors och 
Vattjom. När STJ förstatligades 1885 blev 
Matfors–Vattjom en egen järnväg. Sträckan 
hade precis som STJ:s huvudlinje byggts 
med spårvidd 1067 mm men breddades till 
normalspår 1920. Persontrafiken nedlades 
1934 och 1 februari 1967 nedlades godstrafi-
ken. Först 1980 var hela banan riven.

Den 28 maj 1967 nedlades all trafik mel-
lan Eslöv och Hörby. En nedläggning som 
var rätt  typisk för hur det fungerade vid 
denna tid. Eslöv–Hörby järnväg som var 
24 km lång hade öppnats för allmän trafik 
1897. Redan året därpå gick den upp i Östra 
Skånes järnvägar (ÖSJ). ÖSJ utvecklade 
linjen Kristianstad–Hörby–Eslöv till sin 
huvudlinje och trafikerade denna med res-
taurangvagn och delar av tågen fortsatte 
till Malmö.

Sedan Kris tianstad–Hässleholm hade 
elektrifierats 1955 flyttade SJ direkttågen 
Kristianstad–Malmö till att gå över Hässle-
holm. Loktågen Kristianstad–Hörby–Eslöv 
ersattes av motorvagnståg. Sedan transpor-
terna av tunga godsslag som sockerbetor, 
torv och råsprit försvunnit var godstrafiken 
måttlig. Persontrafiken Kristianstad–Hör-
by nedlades 1961. Hörby–Eslöv bibehölls 
med den inte ovanliga motiveringen att 
vägnätet först måste förbättras. I slutet av 

Ringsjöns hållplats mellan Eslöv och Hörby. Hållplatsen hade öppnats 
1933 för bad- och danssugna besökare till Ringsjöstrand. På 1950- 
och 1960-talen fungerade den som oannonserat stoppställe med 
påstigningsmärke. Bilden tog SJ:s signalavdelning 1957 i samband 
med att vägvakten ersattes med ljussignaler.
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1950- och början av 1960-talet rationalise-
rades trafiken. Vägvakterna ersattes av ljus-
signaler och stationerna avbemannades mer 
eller mindre. Inga tidtabellslagda tågmöten 
förekom mellan Hörby och Eslöv. Den störs-
ta gruppen av resenärer var skolungdom.

Samtidigt som Eslöv–Hörby nedlades 
också godstrafiken Kristianstad (Långebro)–
Hörby. Rivningen av sträckan startade sam-
ma år. På delen Kastberga–Snogeröd byggdes 
det ny landsväg på banvallen – den väg som 
man saknat 1961. Kungshults gamla station 
blev byggkontor och när vägen stod färdig 
1968 revs huset. På vägen har sedan dess 
busstrafiken som tog över resenärerna gått.

Västergötland–Göteborgs järnvägar var 
en av de längsta 891-banorna. De östligaste 
delarna av huvudlinjen hade breddats un-
der 1960-talet. Nu började SJ avvecklingen 
av resten och började då i Göteborgsändan. 
Sträckan Göteborg–Sjövik (38 km) nedla-
des 28 maj 1967. Den hade öppnats för trafik 
1900.

Mellersta Södermanlands järnväg (Stål-
boga–Malmköping–Skebokvarn) öppnades 
1907. Persontrafiken nedlades 1962 och 
godstrafiken Stålboga–Malmköping nedla-
des 1964. Godstrafiken Malmköping–Ske-
bokvarn nedlades 1 augusti 1967. I november 
1967 övertogs två kilometer av banan vid 
Malmköping av Svenska Spårvägssällska-
pet för inrättandet av museispårväg. Ett av 
den nya museispårvägens fordon var Hel-
singborgsvagnen HSS 21 som våren 1967 
 levererade på järnväg till Malmköping.

Västergötlands äldsta smalspårsbana 
Hjo–Stenstorp (39 km) öppnades 1873. Den 
tillkom som en klassisk anslutning till en 
stambana. När de andra smalspårsbanorna 
fusionerades förblev Hjo–Stenstorp (som 
också hade en sidobana till Tidaholm) en 
självständig enhet. Banan förstatligades 
1948. Persontrafiken Hjo–Stenstorp ned-
lades 1961 och den 1 september 1967 följde 
godstrafiken. Sträckan revs 1967–1968.

Under 1967 lanserade SJ flera planer som 
gick ut på att alla järnvägar i södra och 
sydöstra Skåne utom f.d. Kontinentbanan 
skulle nedläggas. Planerna kom att få kon-
sekvenser under 20 år. Även linjen Örebro–
Svartå ville SJ lägga ner.

En nedläggning som mest uppmärksam-
mades lokalt var kalkbrottsbanan i Lim-
hamn, av lokalbefolkningen kallad ”brottets 
bana”. Banan hade den för Skåne ovanliga 
spårvidden 891 mm och första delen hade 
öppnats för hästdrift 1872. Ångloksdrift 
infördes 1884 och nätet utbyggdes efter 
hand och omfattade som mest över 30 km. 
Huvudlinjen Kalkbrottet–Cementfabriken 
elektrifierades 1950. Några år tidigare hade 
smalspåret kompletterats med ett normal-
spår på samma sträcka. Trafiken på smal-
spåret nedlades 1 sept. 1967. Sista tåget som 
gick 31 augusti var blomsterprytt.

En annan industribana som inställde drif-
ten var den 15 km långa Ohs bruks järnväg 
där sista tåget gick i juni 1967. Banans lok 
ställdes i stall så att man vid behov skulle 
kunna återuppta driften. Tre år senare åter-
uppstod banan men nu som museijärnväg.

Eldriften Rimbo–Norrtälje avvecklades. 
Den 27 maj gick det sista eldrivna person-
tåget.

En buss utanför lokstallet i Hjo. Bussarna har tagit över person- 
trafiken och 1967 nedlades även godstrafiken.
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Ånglok
Trafiken med ånglok var inte lika stor som 
under 1966 men fortfarande användes en 
del ånglok. Enligt en sammanställning 
som Ulf Fjeld gjorde för boken ”Bilder från 
Sveriges järnvägar 1967” var 60 ånglok till-
höriga SJ och 14 ånglok tillhöriga privatba-
nor och industrier under ånga 1967.

Ångloken användes flitigt i diverse ut-
flykter under året. Bland de sträckor som 
kördes var: Göteborg–Skara, Hå–Vallvik, 
Marma–Sandarne, Åstorp–Värnamo och 
torvbanan i Sösdala.

En loktyp som försvann under året var 
SJ littera W2. Loktypen hade utvecklats för 
Oxelösund–Flen–Västmanlands järnväg (se- 
dermera Trafikaktiebolaget Grängesberg–
Oxelösunds järnvägar). Ystad–Eslövs järn-
väg och Landskrona–Lund–Trelleborgs 
järnväg köpte vardera två lok av typen. 
LLTJ sålde ett av loken till TGOJ och ett 
till Kalmar järnväg. KJ-loket och de två 
YEJ-maskinerna fick hos SJ littera W2 och 
användes på Malmö–Ystad och Alvesta–
Kalmar till mitten av 1950-talet. De båda 
YEJ-loken överlevde längst och skrotades 
i Vislanda 1967. Loket som LLTJ hade sålt 

till TGOJ skänktes av TGOJ till Trelle-
borgs Museum.

Ellok
Årets stora nyhet på elloksfronten var Rc-
loket (littera Rc1 blev det först senare). 
Det första loket nr 1007 blev klart 1966 
men levererade först 1967 till SJ. Under 
året  levererades även nr 1008–1022. Loken 
byggdes av Asea, Falun, Nohab och Motala 
Verkstad. Loken användes huvudsakligen 
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Mal-
mö. Ett antal tester för att förbättra loken 
genomfördes.

Rc-loket hade utvecklats med erfaren-
heter från Rb-loken. Rc fick större motor-
styrka 4 x 1225 hk (4 x 900 kW) och högre 
tillåten hastighet 135 km/h. Utvändigt lik-
nade loken Rb men Rb:s släta sidor hade nu 
korrugerats och de tvåfärgade underredena 
blev enfärgat mörka med nummermålning-
en i vitt. I fronten satt det bevingade hjulet 
som introducerats på Y6-generationen och 
sedan använts på Ra, T43 och Rb. Den fyr-
kantiga SJ-logotypen som nu användes på 
vagnarna kom först senare att användas på 
lok.

Även om ånglok användes 1967 kan 
denna bild på S1 1929 som står overk- 
samt i Norrköping 1967 vara repre- 
sentativ för ångloksåret.
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Under 1967 levererades även 11 mellan-
delar Dm3 nr 1231–1241. Dessa var tillver-
kade av Asea, Falun, Nohab och Motala 
verkstad. Mellandelarna kopplades in i be-
fintliga Dm-lok som därigenom kunde dra 
tyngre malmtåg.

Under året påbörjades ombyggnad av Du-
lok till multipeldrift. Loken kom att få lit-
tera Du2, men detta kom först något senare.

Motorlok
De sista leveranserna till SJ av lokomotorer 
littera Z65 från Kalmar Verkstad gjordes 
1967. Det var nr 580–590 som levererades.

Motorvagnar
Årets stora nyhet på motorvagnsfronten 
var de nya lokaltågen för Stockholmsom-
rådet vilka nu kallades för pendeltåg. Tåget 
som fick littera X1 var tvådelat, vägde 77,2 
ton, drevs av fyra motorer om 380 hk (275 
kW) och största tillåtna hastighet var 120 
km/tim. Tåget hade plats för 196 sittande. 
Utvändigt markerades att det var en ny typ 
av tåg med att tågen målades blå och att 
vagnsnumren målats med stora vita siffror 
i fronten. Man skapade också en ny num-
merserie som startade på 3001. Under 1967 
levererades nr 3001–3006.

Y3-tågen slutlevererades under året. Mo-
torvagnarna Y3 1263–1266 och mellanvagn-
arna UB3 2163–2164, UB3B 2166–2168 samt 
UA3 2171–2172 levererades från Linke-Hoff-
mann. I UB3B fanns pentry och barnkupé.

Byggnader
Under året uppfördes två nya byggnader för 
fordonsunderhåll. I Hagalund uppfördes 
en hall för underhåll av personvagnar och 
i Älvsjö uppfördes en hall för underhåll av 
Stockholmsområdets nya pendeltåg.

Men det revs också järnvägshus. Stations-
huset Hudiksvalls Östra, en gång Norra 
Hälsinglands järnvägs huvudstation, revs i 
slutet av 1967.

Rc 1015 med ett tidstypiskt fjärrtåg i augusti 1967.

Bilden är från 1968 men skötselhallen i Älvsjö och 
X1 3005 hade båda premiär 1967.
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Musealt
Marma–Sandarne järnvägs ånglok nr 3 
TYR skänktes av banans ägare Bergvik & 
Ala till Östra Södermanlands järnväg. Där-
igenom kunde ÖSlJ göra en bytesaffär med 
Nässjö hembygdsmuseum och få loket K M 
NELSON som en gång trafikerat Nättraby-
banan och hade rätt spårvidd. TYR kördes 
som utflyktståg med TGOJ-vagnar Gävle–
Stockholm–Läggesta–Eskilstuna 24 sep-
tember.

På Långshyttans station uppställdes loket 
BLJ 5 THOR med ett par vagnar.

Under sommaren visade Trelleborgs mu-
seum utställningen ”Trelleborgsjärnvägar-
na”.

Loket KBJ 5 NANNA sändes till Kalmar 
för att ställas upp som museiföremål. Upp-
rustningen visade sig dyr och projektet av-
bröts.

Ångloket VGJ 29 anlände till Skara för att 
bli museilok. Föreningen som tog hand om 
loket kallade sig ”Föreningen 29-an”.

Tågfärjetrafik
Den under december 1966 levererade tåg-
färjan SKÅNE sattes i reguljär trafik på 
leden Trelleborg–Sassnitz. I januari 1967 
började man provköra färjan.

Tågfärjeleden Värtan–Nådendal öppna-
des 15 mars 1967. Tågfärjan STARKE sattes 
in i trafiken. STARKE lämnade Trelleborg 
i februari 1967 efter 37 års tjänst på Sass-
nitzleden. Färjan ombyggdes efter en min-
sprängning i februari 1942.

Övrigt
I juni 1967 levererade Nohab det första 
dieselloket av typen Mz till Danska Stats-
banorna. Ingen förväntade sig då att flera 
av dessa lok skulle återvända till Sverige 
för ny tjänstgöring.

Den miljonte betongslipern i SJ:s nät in-
lades den 25 maj vid Alsike mellan Stock-
holm och Uppsala.

Marma–Sandarne järnvägs lok 3 TYR har nått Läggesta på sin väg till 
Nässjö 24 september 1967.

Tågfärjan STARKE i Värtans hamn 12 mars 1967.
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Göran Fält (red.), Kerstin Ericsson & Stefan Bratt

I trafik 2016
– fokus på bättre järnvägsunderhåll

Trafikverket kör rött på spåret

En rullande reklam för Trafikverket. Så kan 
man beskriva det röda Rc-lok som sattes i 
trafik i januari 2107. Trafikverkets ellok av 
typen Rc1 blir att lätt att känna igen, målat i 
verkets röda profilfärg.

Rc1-loket 1021 är tillverkat av Asea 1967. 
Efter helrenovering och omlackering ser 
det nästan ut som nytt. Efter årsskiftet är 
det redo att dra transporter av alla slag åt 
Trafikverket.

– Vi räknar med att loket nu ska hålla i 
tio år till, säger Henrik Reuterdahl, ansva-
rig för den tågtrafik som Trafikverket kör i 
egen regi. Genom att vi tog ett lok som ur-
sprungligen köpts in som reservdelsförråd 
till ett av våra museilok kunde vi få fram ett 
eget lok till en rimlig kostnad.

Förklaringen till att Trafikverket skaf-
fat ett eget lok är i första hand behovet av 
dragfordon till de utställnings- och mötes-
vagnar som Trafikverket har.

– I Trafikverkets utåtriktade verksam-
het är det positivt att kunna profilera Tra-
fikverket, istället för att hyra in lok från SJ 
eller Green Cargo. Det handlar om att skapa 
förtroende för Trafikverket, säger Pär Gus-
tafsson, kommunikationschef för avdel-
ningen Kund och leverantör.

Loket är tänkt att användas vid publika 
evenemang som konferenser, första spad-
tag och invigningar. Men det ska också ut-
nyttjas i utbildningar. Första bokningen är 
en elloksutbildning på Trafikverksskolan i 
januari.

Trafikverket har nu trafiktillstånd för att 
köra tåg i egen regi för interna behov. Det 
innebär att loket kan användas för testkör-
ningar eller transporter av exempelvis om-
formare, växlar eller långräler.

– Loket ger helt nya möjligheter. Vi blir 
inte lika beroende av inhyrda entreprenö-
rer. Särskilt i krissituationer kan vi vara en 
resurs, säger Henrik Reuterdahl.

Göran Fält

Elloket Rc1 1021 är lackerat i Trafikverkets röda profilfärg ”sol- 
nedgång”. Färgen beskrivs som modig, varm och kreativ, men 
också aktiv och närvarande. I vilket fall kommer loket att 
synas väl på spåret.
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Kampen mot underhållsskulden

De närmaste åren väntar en hård kamp för 
att lyfta underhållet av den svenska järn-
vägen. Hela nätet kan i dag hållas öppet för 
säker trafik. Men hastigheten kan behöva 
sänkas på 62 bandelar 2017.

För att minska underhållsskulden krävs 
mer pengar, tid i spår och ökat förebyggan-
de underhåll.

På Västra stambanan vid Partille är det 
en kö av tåg till och från Göteborg. En vecka 
i början av juli 2016 är ett av de två spåren 
avstängt. Tågen släpps fram från ett håll i 
taget, hastigheten förbi arbetsplatsen är 
nedsatt till 70 km/tim. Resenärerna suckar, 
även om förseningarna den här dagen be-
gränsas till 10–15 minuter.

På det avstängda spåret arbetar bantek-
niker med att byta slitna räler mot nya. Det 
är ett exempel på förebyggande underhåll, 
för att slippa akuta fel på en hårt utnyttjad 
och sliten anläggning.

Mellan Göteborg och Alingsås pågår ett 
partiellt rälsbyte. 68 000 av 90 000 meter 
räls byts ut. Gamla räler där risk för verti-
kala sprickor finns ersätts med nya. Utbytet 
gäller räler valsade 1976–1982 med ett känt 
tillverkningsfel som gör att de kan drabbas 
av längsgående vertikalsprickor i rälshu-
vudet.

Rälsbytet utförs med ett par spårgående 
traktorgrävare och ett 50-tal bantekniker.

– Utmaningen med det här jobbet är att 
vi vill störa tågtrafiken och resenärerna så 
lite som möjligt, säger projektledare Mikael 
Bäckman. Det sker genom planering och tät 
dialog med alla berörda verksamhetsom-
råden inom Trafikverket och med tågope-
ratörerna.

Rälsbytet på Västra stambanan är en tyd-
lig illustration av dilemmat med järnvägs-
underhållet. Underhållet har varit eftersatt 
i många år. Samtidigt har tågtrafiken ökat 
kraftigt och slitit hårt på anläggningen. Då-

liga delar behöver bytas innan de går sön-
der. Men den täta trafiken gör det svårt att 
få tillräckligt med tid för att arbeta effektivt 
i spåret.

Pendeltågstrafiken till och från Göteborg är tät förbi Partille. Det 
gäller att planera jobbet så att det kan göras effektivt, samtidigt 
som trafiken och resenärerna störs så lite som möjligt.
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Resultatet är en ökande underhållsskuld. 
Trafikverket beräknar nu värdet på det ef-
tersläpande järnvägsunderhållet till cirka 
36 miljarder kronor. Järnvägsnätsbeskriv-
ningen – JNB, som beskriver den svenska 
järnvägen för de företag som vill köra tåg, 
ger en tydlig bild av skulden.

JNB för 2017 innehåller en lista med 62 
bandelar på sammanlagt 1 800 spårkilo-
meter (12 procent av järnvägsnätet) där det 
finns risk för nedsatt hastighet på grund av 
dåligt spår, dåliga räler, dåliga växlar eller 
broar med bärighetsproblem. Det är inte 
bara lågtrafikerade banor i Norrlands in-
land som drabbas. Hastighetsnedsättning-
ar hotar även på högtrafikerade banor, som 
exempelvis Västra och Södra stambanorna, 

där hastigheten kan behöva sänkas till 130 
km/tim på en del avsnitt.

Tid för arbete i spår, planering, effekti-
vare metoder, organisation och anlägg-
ningskännedom är viktiga faktorer för ett 
bättre underhåll. Men till sist handlar det 
ändå om pengar.

I Trafikverkets underhållsplan finns 
drygt sju miljarder kronor för basunderhåll 
och reinvesteringar i järnvägen för 2016. 
Den nivån räcker till att hålla hela järn-
vägsnätet öppet på kort sikt med bibehållen 
säkerhet, och de mesta kritiska reinveste-
ringarna kan startas. Men det krävs hastig-
hetsnedsättningar på delar av nätet för att 
klara säkerheten, och underhållsskulden 
ökar.



124

Rälsbytet görs med hjälp av spårgående traktorgrävare. Tågtrafiken 
är tät på spåret intill. Värmen har orsakat en solkurva som gör att den 
lossade rälen som ska bytas ut fått en utbuktning. Det gör arbete mer 
komplicerat.

Målet är att störa tågtrafiken så lite som 
möjligt, men ett spår måste stängas under 
arbetet. Rälsbytet sker med tät tågtrafik i 
det intilliggande spåret. Hastigheten är 
sänkt till 70 km/tim förbi arbetsplatsen.
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Här kapas den gamla rälen. Det görs för att 
lätta på trycket i en utbuktning i rälen som 
bildats längre bort.

Johan Birgersson slipar en svetsskarv 
på den nya rälen.
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I inriktningsunderlaget för den nationel-
la transportplanen skriver Trafikverket att 
det behövs cirka 10 miljarder kronor per år 
till underhåll och reinvesteringar för att be-
hålla järnvägens funktion på dagens nivå. 
För att dessutom ta igen eftersläpningen av 
underhållet behövs totalt cirka 13 miljarder 
kronor per år för järnvägsunderhåll 2018–
2029.

– Det är positivt att vi under det senaste 
året har lyft fram hela behovet av stärkt 
järnvägsunderhåll, säger Sven Ödeen som 
är chef för Järnvägssystem på Underhåll. 
För att underhålla anläggningen på ett 
långsiktigt hållbart sätt och hålla hela an-
läggningen i bra skick behövs det betydligt 
mer pengar än vad vi får i dag.

Men bättre underhåll handlar inte bara 
om mer pengar, utan även om hur jobbet 
görs. Det förebyggande underhållet behö-
ver öka. De senaste fem, sex åren har kost-
naderna för det avhjälpande basunderhållet 
gradvis ökat, och knaprat utrymme från de 
långsiktiga reinvesteringarna.

– Underhållet handlar om att hitta en 
balans mellan att vi ska vara snabba och 
duktiga på att lappa och laga, och de större 
greppen som att byta ut räler och andra slit-
na delar av anläggningen.

Den dagliga skötseln blir lite dyrare varje 
år, bland annat för att Trafikverket får mer 
järnväg att ta hand om när nätet byggs ut.

– Det handlar också om vilka tider vi har 
för att komma åt spåret, ju mer upphackat 
och snuttifierat det blir desto sämre effekti-
vitet får vi. Nu jobbar vi med servicefönster 
för att få mer förutsägbara tider för entre-
prenörerna att arbeta på, säger Sven Ödeen.

– Vi ser även över vilka krav vi ställer på 
anläggningen. Jag tror att vi måste vara 
beredda att öka skillnaderna i de tekniska 
kvalitetskraven mellan lågtrafikerade ban-
or i glesbygd och högtrafikerade banor vid 
 storstäder. Men säkerheten tullar vi aldrig 
på.

Är det säkert att åka tåg?
– Tågtrafiken är jättesäker. När vi inte 

kan upprätthålla standaren på den nivå vi 
vill ha får vi sänka hastigheten. Det kom-
mer vi att göra på exempelvis delar av 
 Västra stambanan 2017. Det är vårt sätt att 
se till att vi har rätt säkerhetsnivå. Det här 
har vi flaggat för i Järnvägsnätsbeskriv-
ningen 2017, därmed är det ingen överrask-
ning för järnvägsföretagen.

Vilken betydelse har diskussionen om 
 organisationsform för underhållet?

– Ur mitt perspektiv handlar den diskus-
sionen om vad det ska stå på kepsarna på 
de som är ute och jobbar. Jag tycker det är 
en ganska ointressant fråga. För mig är den 
viktiga frågan om vi vill ha en god standard 
på hela nätets 1 400 mil spår? Då måste vi 
bli vassare på att sköta nätet och få mer 
pengar till det. Även internationella jämfö-
relser visar att vi ligger på en alldeles för låg 
nivå när det gäller underhåll och reinveste-
ringar, säger Sven Ödeen.

Göran Fält

Säkrare bedömning av sprickor i 
räler

Sprickbildning i räl har länge varit ett pro-
blem för järnvägen. Nu har Trafikverket en 
ny modell för att värdera riskerna. Det ger en 
säkrare grund för att avgöra när det behövs 
hastighetsnedsättningar för att inte även-
tyra säkerheten.

Modellen bygger på beprövade metoder för 
att värdera risker. Den tar hänsyn till anta-
let uppmätta defekter, tågens hastighet och 
konsekvenserna av en urspårning.

– Det nya arbetssättet innebär att vi kan 
arbeta mer systematiskt och med större 
noggrannhet vidta de åtgärder som behövs 
för att upprätthålla säkerheten. Vi undvi-
ker onödiga hastighetsnedsättningar och 
vi undviker att missa nödvändiga nedsätt-
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ningar. Det innebär också att bedömnings-
grunderna blir lika i hela landet, säger 
Sven Ödeen, chef för Järnvägssystem på 
Underhåll.

Den nya riskmodellen används för att 
bedöma problemen med räler valsade vid 
Domnarvets Järnverk år 1976–1982. Dessa 
räler har ett tillverkningsfel som gör att det 
oftare kan uppkomma längsgående vertika-
la sprickor i rälshuvudet, när rälen utmat-
tas efter lång användning. Det kan ske efter 
30–35 år, beroende på mängden trafik.

Sprickorna är till en början inte syn-
liga för ögat, de upptäcks genom periodisk 
 ultraljudskontroll av rälsen. Om sprickorna 
inte åtgärdas kan de växa på höjden och i 
värsta fall leda till rälshuvudet faller av. Då 
uppstår en akut risk för urspårning.

Trafikverket har 1 200–1 500 spårkilo-
meter av den här typen av räl. Problemen 
åt gärdas genom att den defekta rälen suc-
cessivt byts ut. I nuläget behöver knappt 700 
spårkilometer åtgärdas. Under 2016–2018 
pågår eller planeras utbyte av 300 spårkilo-
meter, bland annat på Västra stambanan.

Problemet med den här typen av räl har 
länge varit kända. I år har Trafikverket in-
fört en ny metod för att värdera riskerna 
med sprickorna, för att få en säkrare be-

dömning av vilka hastighetsnedsättningar 
som behöver göras för att behålla säker-
heten för tågtrafiken.

Modellen tar hänsyn till antalet uppmät-
ta rälsdefekter per sträcka, vilken hastighet 
tågen har och vad konsekvenserna kan bli 
av en urspårning. Riskvärderingen ger ett 
säkrare och mer enhetligt underlag för be-
slut om hastighetsnedsättningar.

Den första sträckan där den nya riskmodel-
len använts är Boden–Bastuträsk. Där hade 
hastigheten tidigare satts ner till 70 km/tim 
på grund av vertikalsprickor i rälerna. Ana-
lysen visade att hastigheten kunde höjas till 
130 km/tim på nästan hela sträckan.

Men den nya metoden är ingen lösning 
på problemet med rälssprickor, som skulle 
göra att hastighetsnedsättningar kan und-
vikas även på andra banor.

– Den nya metoden är inte ett sätt att 
spara pengar, understryker Sven Ödeen. 
Dessvärre tyder det mesta på att riskvärde-
ringen oftast kommer att gå åt andra hål-
let. Den stärker våra bedömningar om att 
det behövs hastighetsnedsättningar för att 
upprätthålla säkerheten. Vi måste fortsätta 
arbetet med att byta ut de defekta rälerna. 
Men vi har en bättre koll på riskerna nu.

Göran Fält

När krärs det hastighetsnedsättningar på 
sträckor med räler som drabbas av verti- 
kala sprickor? En ny modell för riskbedöm- 
ning ger säkrare underlag för beslut.
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Fyra entreprenörer sköter 
basunderhåll

Regeringen har gett i Trafikverket uppdrag 
att utreda hur verket kan ta över besiktning 
och underhåll i egen regi. Vilka järnvägsma-
skiner som Trafikverket bör äga ska också 
utredas.

I dag sköts basunderhåll och besiktning på 
järnvägen av fyra statliga eller privata en-
treprenörer.

Från att tidigare helt ha utförts av staten 
i egen regi har underhållet sedan 2001 steg 
för steg lagts ut på entreprenörer. Sedan 
2013 upphandlas allt järnvägsunderhåll i 
konkurrens.

Basunderhållet är grunden i Trafikver-
kets underhållsplan för järnväg. Det finns 
32 geografiskt indelade baskontrakt. I dessa 
ingår förebyggande och avhjälpande under-
håll, inklusive säkerhets- och underhålls-
besiktning.

Fyra järnvägsentreprenörer delar i dag på 
Trafikverkets baskontrakt: Statliga svenska 
Infranord har 56 procent av kontrakten, 
privata holländska Strukton Rail har 25 
procent, statliga finska VR Track har 13 
procent och privata norska Infratek har 6 
procent av kontrakten.

Kontraktstiden är fem år, med möjlighet 
till två års förlängning. Baskontrakten kos-
tar cirka 3,5 miljarder kronor per år.

Utöver baskontrakten finns nationel-
la kontrakt för exempelvis spårslipning, 
ogräsbekämpning och revisioner av om-
formare för elkraften. Det finns även natio-
nella kontrakt för tillståndsbedömning av 
bland annat spårläge, kontaktledning och 
ultraljudskontroll av spår och växlar.

Reinvesteringar är den andra stora delen 
av underhållet. Det gäller större utbyten av 
exempelvis spår, växlar, räler, broar eller 
kontaktledningar. Även dessa arbeten upp-
handlas i konkurrens.

De maskiner som behövs för järnvägsar-
beten får entreprenörerna i dag själva hålla 
sig med. Undantaget är ett par kraftiga snö-
slungor som ägs av Trafikverket, och en 
spårgående kran som Trafikverket hyr in 
för att användas i olika banprojekt.

Regeringen gav i maj 2016 Trafikverket 
uppdrag att utreda ett antal förändringar 
som tar sikte på att staten ska ta det sam-
lade ansvaret för kontroll och utförande av 
järnvägsunderhållet:
• Trafikverket ska presentera möjliga 
åtgärder för att i egen regi genomföra 
tillstånds- och leveransuppföljning och un-
derhållsbesiktning av järnvägen.
• Trafikverket ska utreda möjliga åtgärder 
för att i egen regi organisera och bedriva 
järnvägsunderhåll. Inledningsvis ska un-
derhållet bedrivas i minst två geografiska 
områden, som ska jämföras med underhåll 
upphandlat i konkurrens.
• Trafikverket ska utreda vilka järnvägs-
maskiner som verket bör äga och förvalta.

Spårsvetsning i Kallhäll.
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Det första uppdraget redovisades till re-
geringen i oktober 2016, de övriga utred-
ningar i februari 2017.

Om förändringarna genomförs fullt ut 
väntar en omställning för Trafikverket, från 
beställare till utförare. Enlig en rapport 
som Trafikverket lämnade 2015 behöver 
250–300 personer rekryteras om verket ska 
ta över besiktningsverksamheten. Om hela 
basunderhållet ska göras i egen regi krävs 
2 400 årsarbeten. Ytterligare 1 100 årsar- 
beten behövs om alla järnvägsjobb inom re-
investering ska göras av Trafikverket.

– Jag ser ingen omedelbar dramatik i re-
geringens uppdrag, säger gd Lena Erixon. 
En översyn av besiktningsorganisationen 
är något vi själva har landat i. Att ta reda på 

vilka stora och dyrbara maskiner som aktö-
rerna på marknaden har svårt att investera 
i är också helt odramatiskt.

– När det gäller att utföra underhåll i 
egen regi har vi fått uppdrag att genomföra 
två piloter. De ska utvärderas innan man 
går vidare. Vi tittar nu på hur vi kan orga-
nisera detta på ett lämpligt sätt. Vi vill ge-
nomföra försöket utan att störa marknaden. 
Järnvägsunderhåll är en ung marknad som 
har utvecklats snabbt, aktörerna där behö-
ver veta vilka villkor som kommer att gälla 
framöver.

– Vi tittar på vilka resurser Trafikverket 
de facto har för att genomföra piloterna på 
ett rimligt sätt, säger Lena Erixon.

Göran Fält

Rälsbyte på Södra stambanan utanför Stockaryd. Entreprenören är VR Track.
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Trafikverket tar över besiktning

Trafikverket ska sköta leveransuppföljning 
och underhållsbesiktning av järnvägen i egen 
regi. Säkerhetsbesiktning och maskinella be- 
siktningar ska fortsätta att utföras av upp-
handlade leverantörer. Det beslutade rege-
ringen i januari 2017.

Trafikverket har utrett hur tillstånds- och 
leveransuppföljning samt underhållsbe-
siktning av järnvägen ska organiseras. Re-
geringen beslutade i början av 2017 att följa 
Trafikverkets förslag.

Leveransuppföljning och manuell under-
hållsbesiktning av järnvägen blir en del av 
Trafikverkets uppdrag. Cirka 70 medarbe-
tare behöver nu rekryteras. Förändringarna 
beräknas ta ett år för leveransuppföljning-
en och tre år för underhållsbesiktningen att 
genomföra.
– Det här ligger i linje med vår strategi att 
vara en renodlad beställare av funktions-
entreprenader. Genom egen leveransupp-
följning och underhållsbesiktning får vi 
bättre koll på att det vi beställer levereras 
och vi ökar vår kunskap om anläggningen. 
Vi blir en bättre beställare och kan iden-
tifiera behov av förebyggande underhåll 

på längre sikt, säger Bo Vikström som lett 
Trafikverkets utredning av besiktnings-
verksamheten.

Rapporten om leveransuppföljning och 
besiktning är första delen i ett uppdrag 
som Trafikverket fått av regeringen om att 
utreda organiseringen av järnvägsunder-
hållet.

Besiktningsverksamheten består av fyra 
delar, som sysselsätter omkring 200 perso-
ner: 
Leveransuppföljningen kontrollerar att ent-
reprenörerna har gjort vad de ska enligt 
sina kontrakt.
Manuell underhållsbesiktning görs för att få 
fram behov av förebyggande underhåll på 
längre sikt.
Manuell säkerhetsbesiktning görs för att 
upptäcka fel som kan vara en säkerhetsrisk 
eller orsaka driftstörningar på kort sikt.
Maskinell mätning av spår och kontaktled-
ning ger data till underhålls- och säkerhets-
besiktningen.

I dag utförs dessa uppgifter av leverantö-
rer som Trafikverket har upphandlat. Den 
manuella besiktningen ingår i baskontrak-
ten för underhållet.

Göran Fält

I dag sköter entreprenörer den manuella 
säkerhetsbesiktningen i baskontrakten. 
Enklare felavhjälpning och service kan då 
utföras direkt av den personal som gör be- 
siktningen. Här kontrolleras och smörjs en 
frånskiljare för kraftmatningen i Partille.
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År av planering för lång avstängning

Mälarbanan – en av landets mest trafikerade 
järnvägssträckor behövde stängas av i tolv 
veckor. Resultatet blev åtta veckor – en av 
de längsta totalavstängningarna i modern 
tid. En avstängning som har tagit flera år att 
planera och förbereda för Trafikverkets med-
arbetare inom projekt Mälarbanan.

– Just intensiteten och den stora volymen av 
resenärer är en lärdom jag har fått av vårt 
planeringsarbete. Jag kunde inte när jag 
började i projektet 2012 efter att ha  arbetat 
med Bana/Väg i Väst ens i min vildaste fan-
tasi förstå hur mycket folk som  reser med 

pendeltåg från de stationer som nu är av-
stängda. I Göteborg kunde vi hantera rese-
närerna med ersättningstrafik  under hela 
året om. Det går definitivt inte här, säger 
Gunnar Larsson.

– Att vi dessutom inom ramen för av-
stängningen hanterat landets tredje mest 
utnyttjade station, Jakobsberg med cirka 
30 000 påstigande resenärer en vanlig var-
dag, varav 10 000 under rusningstid, var en 
annan stor aha-upplevelse för min del.

Han har många år på nacken inom den 
svenska järnvägsvärlden. I dag är Gunnar 
Larsson teknik- och planeringschef inom 
Mälarbaneprojektet och har genomfört 
otaliga möten med såväl trafikoperatörer 

En av den längsta avstängningarna av tågtrafik i modern tid – åtta veckor på sträckan 
Spånga–Kallhäll – genomfördes sommaren 2016.
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som entreprenörer och kommunala före-
trädare för att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för rekordavstängningen som-
maren 2016 mellan Spånga och Kallhälls 
stationer i Stockholms västra utkant.

På en sträcka av ungefär åtta kilometer 
har ett stort antal entreprenörer under led-
ning av huvudentreprenörerna Skanska, 
VR Track och Peab arbetat i stort sett dygn-
et runt med att bygga ut sträckan till fyr-
spår. Bland annat har 45 växlar kopplats in, 
tre spårkryss, 32 kilometer nytt spår byggts 
samt ny signalanläggning installerats.

Det är torsdag i början av juli när I trafiks 
reportageteam besöker de minutiöst pla-
nerade byggarbetena. Vid Kallhälls station 
har en kvartett samlats i en av byggbarack-
erna för att genomföra ett av de veckovisa 

Visste du att

Ett inställt pendeltåg motsvarar ungefär tio vanliga bussar för 
stadstrafik.

Mälarbaneprojektet har byggt en helt ny bussterminal vid 
Spånga station för att kunna hantera det stora flödet av 
resenärer och ersättningsbussar.

För att helt ersätta pendeltågstrafiken i Jakobsberg en vardag 
skulle det behöva avgå två fullsatta bussar varje minut under 
rusningstid.

Under avstängningsperioden arbetade ungefär 450 personer 
från ett 30-tal entreprenörer med att genomföra de olika 
byggåtgärderna.

I flera år har den långa avstängningen planerats av företrädare 
för projekt Mälarbanan i samarbete med berörda markägare, 
trafikoperatörer och kommuner.
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avstämningsmötena. Där finns platschefen 
Björn Persson från VR Track, Christer Juh-
lin som är biträdande inkopplingsledare 
för sträckan Spånga-Kallhäll, projektchef 
Mischa Sedini, PEAB Anläggning med sin 
praktikant Viktor Spolander samt bygg-
ledaren Bengt Jansson.

I det stora Excelarket, som Christer Juh-
lin bläddrar i finns över 840 rader. Varje rad 
är lika med en enskild byggåtgärd.

– Fram till rad 66 har vi 100 procent, för-
klarar Mischa Sedini som är först ut att gå 
igenom läget. Efter en dryg halvtimma är 
mötet över och Christer Juhlin sammanfat-
tar läget med Bengt Jansson. Allt löper på 
enligt plan förutom några enstaka åtgärder 
där extra insatser måste ske.

– Ja, det går bra än så länge. Jag är nästan 
benägen att hålla med Mischas beskrivning 
om att det är på gränsen till ”oroväckande 
bra”, säger Christer Juhlin och skrattar.

De sista veckorna innan sträckan lämnas 
tillbaka för operativ drift klockan 04.30 
den 8 augusti kommer det att ske ett par av-
stämningar varje dygn.

Om Christer Juhlin och hans kollegor 
är mitt uppe i det pågående byggarbetet är 
Gunnar Larsson och hans tre medarbetare i 
full färd med att koordinera all planering av 
kommande etapper av Mälarbaneprojektet. 
Just nu har gruppen fokus på år 2018–2019. 
Etapper som kommer att bli minst lika 
känsliga när det gäller planeringsarbetet 
och information till olika berörda som kom-
muner, markägare, trafikoperatörer och 
inte minst närboende. Informationen till 
resenärer sköter enligt överenskommelse 
berörda trafikoperatörer.

– Vi har nu ett läge där regionens koordi-
neringsgrupp måste fatta beslut om vi och 
projekt Getingmidjan i centrala Stockholm 
får stänga av under lågtrafikperioder, det 
vill säga sommartid. SL klarar inte av han-
tera alla resenärer med ersättningstrafik i 
form av bussar utanför semesterperioden.

– Värsta scenario är att Mälarbanan inte 
kan genomföra några arbeten sommartid 
på grund av att resandesituationen blir så 
besvärlig då Getingmidjan ska vara helt 
avstängd för omfattande renovering un-
der semesterperioden fram till åtminstone 
år 2020. Skulle denna situation uppstå får 
vi mycket svårt att klara vårt uppdrag och 
kostnaden kommer att öka, säger Gunnar 
Larsson. Han pekar bland annat på att be-
fintliga kontrakt kan vara svåra att förlänga.

I Sundbyberg som är nästa etapp vän-
tar också sex års planerat arbete mitt i en 
större tätort.

– När det gäller Sundbyberg har vi en bra 
dialog med såväl Solna som Sundbybergs 
kommuner och naturligtvis trafikopera-
törerna. Samtliga parter är väl medvetna 
om hur komplext projektet är. Det hand-
lar bland annat om att föra bort över en 
 miljon kubikmeter jord- och bergmassor 
från arbetsområdet som kommer att vara i 
centrala Sundbyberg. Bygglogistiken är en 
utmaning som vi nu arbetar med att hitta 
bra lösningar på, berättar Gunnar Larsson.

– Var är viktigast för er att få besked om 
för Mälarbanan?

– Helt klart vilka tider i spår som är till-
gängliga i förhållande till Getingmidjan 
under perioden 2018–2020. Får båda pro-
jekten stänga av för trafik samtidigt?

Även för informatörerna, vars arbete leds 
av kommunikationschefen Maria Taylor är 
framförhållning en central fråga. Huvudre-
geln är att i slutet av varje år ska kommande 
års perioder av avstängningar kommunice-
ras till allmänhet, media och närboende.

– En kanal som vi börjar använda mer 
och mer som vi anser är mycket effektiv är 
 Instagram. Särskilt i dessa dagar då bygg-
aktivitet pågår lite varstans i området är 
det ett snabbt och effektivt medel för att be-
rätta om de insatser som görs, säger en av 
projektets informatörer, Karolina Kull.

Stefan Bratt
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På väg in i eldriften

Najat och Salma är på språng mellan Göte-
borg och Gävle. De är två av de nya elkraftin-
genjörer som ska styra och övervaka eldriften 
på järnvägen i framtiden. Utbildningen på-
går på flera platser. De övar i Trafikverks-
skolans simulator i Ängelholm och jobbar 
med stöd av handledare vid eldriftledningen 
i Göteborg.

För tre år sedan organiserades eldriftcentra-
lerna om från åtta till två centraler, en i Gäv-
le och en i Göteborg. Organisationen känns 
fortfarande ny och nu pågår arbetet för att få 
till två väl fungerande enheter där alla trivs.

Samtidigt utbildas fem nya medarbetare. 
Najat Benyahia och Salma Isbai är två av 
dem som är på väg in i jobbet. De anställdes 
i september förra året och gör nu sin nära 
ett år långa utbildning inom Trafikverket. 
Båda har studerat elkraft och värme, Najat 
på högskolan i Halmstad och Salma på hög-
skolan i Borås.

– Som eldriftingenjör ska man övervaka 
och styra järnvägens kraftförsörjningsan-
läggningar med hjälp av det IT-baserade 
systemet GELD. Nu är jag i en utbildnings-
process, vilket gör att jag sitter med en 
handledare för medlyssning och inlärning, 
berättar Salma när I trafik träffar dem på 
eldriftcentralen i Göteborg.

Najat Benyahia och 
Jesper Steen i sam- 
språk på eldrifts- 
centralen i Göte- 
borg.
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– Man har ett stort ansvar och måste 
 kunna fatta snabba beslut. Tåget ska all-
tid vara i tid oberoende av omständigheter 
och väder. Det är en tjänst där man påver-
kar människors vardag gällande resor och 
transporter. Det är baserat på en funge-
rande kommunikation mellan olika tjänster 
inom trafikledning, säger Najat.

Anders Forsberg började som eldrift-
ledare redan 1984 i Ånge och flyttade till 
Göteborg 1994.

– Jobbet är roligt, vi har stor frihet och 
är en brokig skara med människor. Flera är 
högt utbildade och attraktiva på den exter-
na arbetsmarknaden. Slutar någon så kan 
det ske med en månads varsel, medan det 
tar cirka ett till ett och ett halvt år att få en 
fullt utbildad person hit, säger Anders Fors-
berg.

Utbildningens olika moment pågår på 
flera olika håll i landet. Från Göteborg åker 
Salma, Najat och övriga kursdeltagare vi-
dare till eldriftledningen Gävle.

Ett par dagar tidigare möter vi fyra av de 
fem kursdeltagarna på Trafikverksskolan i 
Ängelholm. Salma och Najat samt Magnus 

Johansson och Henrik Ahlstedt är samlade 
i tekniksalen. Läraren Djonny Jacobsen 
har genomfört ett prov om säkerhet. Dagen 
innan har de övat felsökning i simulatorn 
tillsammans med några kollegor från den 
danska eldriftledningen.

På Öresundsbron möts två språk och två 
olika signal- och eldriftssystem.

– Det finns såklart språksvårigheter och 
därför har Öresundsbrokonsortiet tagit 
fram en dansk-svensk språkkonvention 
som ska användas vid alla säkerhetssamtal 
på Öresunsdsbroförbindelsen. Öresunds-
bron är indelad i tre olika områden och nu 
har de har fått lära sig vilket lands lag, vems 
regelverk som gäller och vem som trafik- 
och eldriftleder inom respektive område, 
säger Djonny Jacobsen.

Alla klarade provet konstaterade Djonny 
efter att ha rättat dem, gått igenom svaren 
och delat ut betyg.

Avdelningschef för bland annat de båda 
eldriftcentralerna är Johan Hedman i Solna.

– Den största förändringen sedan 2013 
är förstås att områdena som övervakas har 
blivit mycket större. Förut hanterade vi 
både ban- och eldrift, men nu är det enbart 
eldrift vilket medfört en vassare kompetens 
hos eldriftingenjörerna då de blir mer spe-
cialiserade. 

Eldriftcentralerna är bemannade dygnet 
runt året om.

– Vi är alltid minst dubbelbemannade. 
Då finns det någon att bolla frågor med och 
de flesta tycker det är trevligt med en kol-
lega på plats, speciellt nätter och helger. 
När det är lugnt och allt fungerar räcker 
bemanningen men när det händer något är 
vi  ibland för få. Men det är det som är char-
men i jobbet att det är så händelsestyrt. 
Nu håller vi på att se över bemanning och 
kompetensförsörjningsstrategin så att vi 
kan vara säkra på att ha folk, säger Johan 
Hedman.

Kerstin Ericsson

Najat kom till Sverige 2010 medan Salma är född här. De har läst 
samma utbildningar, men lärde känna varandra först när de fick 
jobb samtidigt på Trafikverket. Nu har de insett att båda härstam- 
mar från samma stad – i Marocko.
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Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum 2016
– alltid redo

Så var det dags igen. Inte ett år under 
2000-talet har gått utan att frågan om hu-
vudmannaskapet eller organisationen för 
museiverksamheten varit uppe för utred-
ning eller förändring. 2016 var det regering-
ens nyvaknade fokus på statens museer som 
föranledde att Trafikverkets utredning från 
2012 dammades av. Huvudförslaget i den så 
kallade kulturarvspropositionen, som ska 
läggas fram för riksdagen i början av 2017, 
gäller införandet av en museilag som bland 
annat skulle innebära ett ökat självbestäm-
mande för offentligt finansierade museer.

I ett av kapitlen i den så kallade lagråds-
remissen, som föregår propositionen, togs 
även frågan upp om transporternas kul-
turarv. Regeringens bedömning var att det 
bör övervägas hur Sveriges Järnvägsmu-
seum och de samlingar som Trafikverket i 
dag ansvarar för kan föras över till Kultur-
departementets ansvarsområde. Något som 
Trafikverket föreslog i sin utredning för 
regeringen 2012 men som man då avböjde. 
Någon ambitionshöjning för själva verk-
samheten ska man nog inte hoppas på med 
ett byte av huvudman men på lång sikt bor-
de det innebära en tryggare tillvaro och en 
mer rimlig förändringsiver.

Det är bara ett år sedan resultatenhe-
ten Trafikverkets museer utvidgades till 
Fordonsresurser med ansvar för de trafik-
fordon som hyrs ut externt, i princip natt- 

tågstrafiken på Norrland. Under året fatta-
des också beslut om en samlad förvaltning 
av alla Trafikverkets fordon inom den nya 
resultatenheten. Basen för detta var Sve-
riges Järnvägsmuseums tågtrafik. Under 
2016 sökte och fick Trafikverket en ny li-
cens, eller trafiktillstånd, som tågoperatör 
och det formella ansvaret för all trafik lades 
på Fordonsresurser med utpekade nyckel-
personer för säkerhet, underhåll och trafik 
från museets personal.

Ett ägarbyte skulle innebära ett rejält 
omtag för både Trafikverket och en ny 
 huvudman. Regeringens förslag kom till 
Trafikverkets kännedom bara 14 dagar ef-
ter det att den nya licensen erhölls i septem-
ber månad. Många av oss har varit med förr 
så det har inte rått någon panikstämning 
bland personalen.

Den största oron har gällt de av Trafikver-
ket beslutade planerna på utvecklingen av 
Sveriges Järnvägsmuseum med ny entré-
byggnad och ny utställning som innebär 
stora investeringar och stängning från hös-
ten 2017. Investeringsvolymen är sådan att 
den kräver regeringsbeslut. Erfarenheterna 
från tidigare organisationsförändringar och 
ägarbyten har dock varit positiva och sanno-
likt till och med förutsättningar för den ut-
veckling av museet som trots allt har skett. 
Det kan således vara intressant att följa verk-
samhetsförändringarna under 2000-talet:
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2000 SJ är huvudman för Sveriges Järn-
vägsmuseum i Gävle, Vägverket förvaltar 
Vägverkets museum med samlingar i Kju-
la (utanför Eskilstuna) och en utställning 
på huvudkontoret i Borlänge. Museiverk-
samheterna är placerade inom respektive 
verks informationsavdelning. Luftfarts-
verket förvaltar civilflygsamlingen på Ar-
landa utan personella resurser. SJ lämnar 
en hemställan till Näringsdepartementet 
med begäran om överföring av museiverk-
samheten till annan huvudman.
2001 SJ bolagiseras. Sveriges Järnvägs-
museum flyttas till restaffärsverket Statens 
järnvägar som ska hantera avvecklingen av 
det gamla SJ.
2002 Keith Wijkander, museidirektör vid 
Statens sjöhistoriska museer (nu Statens 
maritima museer), utreder Sveriges Järn-
vägsmuseum och Telemuseum på regering-
ens uppdrag och föreslår i rapporten ”Från 
verksmuseer till branschmuseer” Banver-
ket som ny huvudman för Sveriges Järn-
vägsmuseum.
2003 Banverket, där Banmuseet sedan 1996 
är en del av Järnvägsskolan i Ängelholm, tar 
över Sveriges Järnvägsmuseum. Det senare 
placeras på avdelningen Järnväg och sam-
hälle.
2004 Sven Bårström, stf Gd, utreder på 
Banverkets uppdrag organisationsform för 
museiverksamheten i verket och föreslår 
sammanslagning.
2005 Sveriges Järnvägsmuseum och Ban-
museet samorganiseras inom Banverket, 
Järnväg och samhälle, under gemensamt 
namn Sveriges Järnvägsmuseum.
2006 Sveriges Järnvägsmuseum får särskilt 
tillstånd för museitågstrafik av Transport-
styrelsen. (2000 ansvarade SJ för tågtrafi-
ken. Under perioden 2001–2005 bedrevs 
trafiken utan särskilt tillstånd efter beslut 
från respektive verksledning.)
2007 Banverkets museiverksamhet flyttas 
till en av fyra förvaltande enheter i Banver-

ket, Verksamhetsstöd. Banverket tillsätter 
ett museiråd.
2008 Ann Louise Kemdal, museikonsult, 
utreder Sveriges Järnvägsmuseum på Ban-
verkets uppdrag.
2009 Kemdal föreslår i utredningen, ”Järn- 
vägsmuseum i världsklass”, utveckling av 
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.
2010 Ann Louise Kemdal utreder Vägver-
kets museum på Vägverkets uppdrag, ”Väg-
val för vägmuseet”, och tydliggör behoven. 
Banverket och Vägverket läggs ned och 
Trafikverket bildas, som därmed tar över 
museiverksamheterna. Dessa samordnas 
i en resultatenhet, Trafikverkets museer. 
Museirådet ombildas till en internstyrel-
se. Tomas Jönsson, museikonsult, utreder 
 Trafikverkets museer på Trafikverkets upp-
drag och förordar i rapporten, ”Utredning 
om samordning, mervärdesskapande och 
organisation av Trafikverkets museer”, att 
museiverksamheten kvarstår i Trafikver-
ket.
2011 Ann Louise Kemdal utreder Trafik-
verkets museer på Trafikverkets uppdrag 
och föreslår i utredningen ”Sveriges tra- 
fikhistoriska arv” koncentration av verk-
samheten till Gävle (Sveriges Järnvägsmu-
seum) och Kjula (Sveriges Vägmuseum). 
Utredaren föreslår också att Trafikverket 
får ansvar för Luftfartsverkets civilflyg-
samling.
2012 Driften av Sveriges Järnvägsmu-
seum i Ängelholm (f.d. Banmuseet) över- 
förs till Ängelholms kommun. Samlingar-
na kvarstår hos Trafikverket. Robert Sjöö, 
musei- och resultatenhetschef, utreder 
Trafikverkets museer och Luftfartsverkets 
civilflygsamling på regeringens, genom 
 Näringsdepartementet, uppdrag och före-
slår i rapporten, ”Ansvar och utveckling – 
en långsiktig lösning för kulturhistoriskt 
värdefulla samlingar inom transportområ-
det”, överföring till Kulturdepartementet, 
som avböjer.
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2013 Resultatenheten Trafikverkets mu-
seer organiseras direkt under Trafikver- 
kets generaldirektör. F.d. Vägverkets utställ-
ning i Borlänge stängs. Hans Rode, senior- 
konsult på Trafikverket, utreder Luftfartsver-
kets civilflygsamling på rege ringens upp- 
drag och föreslår i rapporten ”Luftfartsmu-
seum som ger mervärden”, att Trafikverket 
tar över samlingen och att ett driftbolag 
bildas med intressenter som finns för för-
valtning av samlingarna. För det senare 
 behövs ett engångsbelopp från staten, vil-
ket inte medges.
2014 Luftfartsverkets civilflygsamling över-
förs till Trafikverket utan anslagsökning 
och placeras på Trafikverkets museer.
2015 Sveriges Järnvägsmuseum firar 100 
år. Beslut fattas om att samorganisera Tra-
fikverkets museer med resultatenheten For-
donsförvaltning till en ny resultatenhet, 

Fordonsresurser. Ny internstyrelse tillsätts 
och museiverksamhetens internstyrelse 
omvandlas till ett museiråd.
2016 Trafikverket får nytt tillstånd för 
tågtrafik (inte begränsat till museitåg) av 
Transportstyrelsen och det funktionella 
ans varet läggs på den nya resultatenhe-
ten Fordonsresurser med tre personer vid 
Sveriges Järnvägsmuseum som operativ 
kompetens. Håkan du Rietz utreder sam-
lad fordonsförvaltning i Trafikverket och 
föreslår att den hanteras av resultatenhe-
ten Fordonsresurser. Trafikverket beslutar 
att genomföra utvecklingen av Sveriges 
Järnvägsmuseum men måste avvakta re-
geringsbeslut 2017. Regeringen förbereder 
förslag i kulturarvspropositionen att Tra-
fikverkets museiverksamhet överförs till 
Kulturdepartementets ansvarsområde.

Fyra olika logotyper under fyra 
huvudmän har det redan hunnit 
bli under 2000-talet. Är det snart 
dags för den femte?
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Nog förtjänar museiverksamheten en 
långsiktig lösning och i bästa fall kanske en 
sådan kan hittas under 2017. Bakom kultur-
arvspropositionen ligger bland annat muse-
iutredningen Ny museipolitik (SOU 2015:89) 
vilken märkligt nog inte nämner ett ord om 
Trafikverkets museiverksamhet eller Sve-
riges Järnvägsmuseum, vilket Trafikverket 
också framhöll i sitt remissvar.

En pådrivande faktor har säkert varit de 
ideella organisationer som företräder den 
folkrörelse som vid sidan om de statliga 
verken tagit ansvar för att bevara och inte 
minst levandegöra transporternas histo-
ria. Efter påtryckning från dessa lämnades 
 under 2015 flera motioner till Sveriges riks-
dag om stärkt bevarande för det så kallade 
rörliga kulturarvet.

Vid utskottsbehandlingarna avslogs 
samtliga med hänvisning till att ansvaret 
redan tas av Trafikverket. Detta något sve-
pande och inte så korrekta konstaterande 
föranledde Järnvägshistoriska Riksförbun-
det och Museibanornas riksorganisation 
att ta upp frågan under Almedalsveckan i 
juli. Ett seminarium arrangerades under 
namnet Ska staten ta ansvar för det rörliga 
kulturarvet. Deltog gjorde Björn von Sydow 
från riksdagen, riksantikvarien Lars Am-
réus och jag själv.

Vi konstaterade då under stort samför-
stånd att ansvaret måste delas mellan det 
offentliga och civilsamhället, att de ideella 
verksamheternas arbete behöver under-
lättas och framför allt inte försvåras, att 
museiverksamheten inom Trafikverket fun- 
gerade mycket bra men endast kunde ta ett 
delansvar samt att det inte var sannolikt 
med ett mer fullständigt uppdrag för en 
motsvarande museifunktion under Kultur-
departementet.

Kanske var vi fel ute när det gäller det 
senare. Något som uttalas i lagrådsremis-
sen är att en ny verksamhetsstruktur för 
transporternas kulturarv bör ges ett sär-

Trafikverkets engagerade generaldirektör, Lena Erixon, fick en 
gedigen presentation av museiverksamheten i början på året.

God stämning under seminarium om det rörliga kulturarvet under 
Almedalsveckan. Björn von Sydow från riksdagen och riksantikvarien 
Lars Amréus omger museichefen.
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skilt ansvar för att samverka med det civila 
samhällets organisationer.

En konsekvens av den nybildade resul-
tatenheten blev att en ny styrelse tillsattes 
medan den gamla ombildades till musei-
råd, något som känns igen från Sveriges 
Järnvägsmuseum under Banverket. Alla 
ledamöter kunde därmed hänga med in i 
den nya ordningen. Då Niclas Härenstam 
i samma veva slutade vid Trafikverket för 
att bli presschef vid SJ och både han och 
SJ ville fortsätta med rådgivandet så fick 
vi ett välkommet externt tillskott i en och 
samma person.

Från fordonsförvaltningen tillfördes 
fyra medarbetare till ett eget verksam-
hetsområde inom Fordonsresurser medan 
museiverksamheten behölls oförändrad. 

För tågtrafikavdelningen tillkom dock fler 
arbetsuppgifter och ansvar utanför muse-
ets arbetsfält. En nödvändig förstärkning 
gjordes därför med en ny tjänst för fordons-
underhåll och arbetsledning.

Med tidigare flera års erfarenhet av både 
ideellt arbete och timanställning vid muse-
et visade sig Anders Westerberg från Läg-
gesta vara den mest lämpade för uppgiften. 
Anders har med sig lång erfarenhet från 
den väletablerade och framgångsrika mu-
seijärnvägen Östra Södermanlands Järnväg. 
En som lämnade museet efter hela 25 år, 
den senaste tiden med fordonsrestaurering, 
var Sten Holm som valde att göra en sista 
satsning på lokföraryrket. Personalen inom 
museiverksamheten fördelade sig i övrigt 
på följande vis under 2016:

Anders Westerberg anställdes som arbetsledare för fordonsunder- 
hållet. Anders har liksom riksdagsman von Sydow lång erfarenhet 

från museijärnvägen Östra Södermanlands Järnväg.
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Avdelning Tågtrafik – Sveriges 
Järnvägsmuseum

Henrik Reuterdahl chef
Martin Öhlin fordonsunderhåll, lokförare
 och instruktör
Staffan Källström fordonsmekaniker, ånglok
Pär Lindberg reservdelshantering
Johan von Oelreich fordonsmekaniker, ellok
Hans Sjögren fordonsmekaniker, vagnar
Mattias Smedberg fordonsmekaniker, ånglok
Anders Westerberg arbetsledare verkstad, växling

Trafik
Rasmus Axelsson lokförare, timanställd
Per-Erik Björkman rälsbussförare, timanställd
Sebastian Eriksson växling, timanställd
Björn Fura lokförare, timanställd
Claes Hansson lokförare, timanställd
Tomas Larsson lokförare, timanställd
Kenneth Landgren rälsbussförare, timanställd
Martin Långström lokförare, timanställd
Stefan Löfgren lokförare, timanställd
Robert Montgomery lokförare och trafikplanerare,
 timanställd
Jonas Nilsson lokförare, timanställd
Lennart Persson lokförare, timanställd
Jacob Schütz lokförare, timanställd
Lennart Warsén lokförare, timanställd
Ewe Windahl lokförare, timanställd

Verkstad
Jonas Andersson reparatör, timanställd
Tobias Bengtsson reparatör, timanställd
Patrik Hidfors reparatör, timanställd
Christoffer Herou reparatör, timanställd
Anders Lindberg fordonsmekaniker,
 timanställd
Yngve Lundberg reparatör, timanställd
Ingemar Nilsson reservdelshantering, visstid
Anders Nyman reparatör, timanställd
Per Strandberg reparatör, timanställd

Matservering
Mårten Dunér hovmästare, timanställd
Björn Adelly servering, timanställd
Alva Egerbladh servering, timanställd
Emma-Charlotta Granath servering, timanställd
Margareta Jernberg servering, timanställd
Ingrid Lidén servering, timanställd
Emma Olsson servering, timanställd
Olle Sjöberg kock, timanställd
Linus Sjöbrandt kock, restaurangvagn,
 timanställd

Internstyrelse – Fordonsresurser

Bo Vikström Ordförande, Trafikverket
Christer Hårrskog Museirådets ordförande,
 Trafikverket
Martin Edlund Trafikverket

Robert Sjöö föredragande
Carolina Engberg sekreterare
Robert Herpai facklig observatör

Museichef

Robert Sjöö Sveriges Järnvägsmuseum/
 Trafikverkets museiverksamhet

Museiråd

Christer Hårrskog Ordförande, Trafikverket
Karin Englund Nordiska Museet
Johnny Hedman Trafikverket
Niclas Härenstam SJ
Lars Lundqvist Riksantikvarieämbetet
Åsa Marnell Tekniska museet
Rolf Sten Järnvägsmusei vänner

Intern service

Carolina Engberg administration
Lars Cardell säkerhetsansvarig tågtrafik,
 inlån deltid
Mikael Dunker kommunikations- och
 marknadsansvarig
Rolf Jansson vaktmästeri, Sveriges
 Järnvägsmuseum
Martin Öhlin underhållsansvarig tågtrafik

Kristina Ehrling ekonomi, inlån deltid
Curt Carlsson fastighet, inlån deltid
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Avdelning Publik verksamhet – Sveriges 
Järnvägsmuseum

Mia Lundstedt chef
Olle Andersson reception, butik och
 specialarrangemang
Maria Eriksson-Bergström ansvarig utställning
Frida Holmkvist reception, visstidsanställd
Peter Iller storytelling och
 mediaproduktion
Marko Kattilakoski museipedagog,
 visstidsanställd
Peter Magnusson utställningstekniker
Helena Skärström programansvarig

Monica Granath reception, timanställd
Oskar Herpai reception, timanställd
Fredrik Larsson  reception,
 timanställd
Anna Nygren reception, timanställd
Kristina Olinder reception, timanställd
Elin Åström minitåg, reception,
 timanställd

Sommarpersonal
Emma Hansson reception, timanställd
Stina Johansson reception, timanställd
Erik Uddén minitåg, timanställd

Avdelning Samlingar

Katarina Sandberg chef
Kjell Enström assistent, vägsamlingen
Jan-Olof Montelius antikvarie, vägsamlingen
Stefan Nilsson assistent, Sveriges
 Järnvägsmuseum
Emma-Kristina Stilje teamledare, vägsamlingen
Emelie Svensson antikvarie, Sveriges
 Järnvägsmuseum
Kristin Thorrud antikvarie, Sveriges
 Järnvägsmuseum

Göran Eriksson fordonstekniker, vägsam- 
 lingen, timanställd
Ingemar Nilsson assistent Sveriges Järnvägs- 
 museum, timanställd

Avdelning Kunskap – Sveriges 
Järnvägsmuseum

Anna Lindgren chef, även samverkans- 
 doktorand
Christina Engström arkiv, bibliotek och 
 forskarservice, 75%
Elisabeth Heinelid biblioteksassistent, visstid
Robert Herpai bildarkiv, bibliotek och 
 forskarservice
Sten Holm sakkunnig fordon (t.o.m. juni)
Stefan Carlsson finsnickeri
Thom Olofsson ansvarig restaurering
Anneli Persson arkivarie, visstid
Ulrika Rydh trädgårdsantikvarie, visstid

Digitalieringsverksamheten – 
Järnvägsmusei Vänner

Lennart Lundgren projektledare
Daniel Andersson logistik och kvalitetskontroll
Nils-Erik Bjärlund IT-expert (t.o.m. mars)
Daniel Dufvenberg utbildning och kvalitetskontroll
Rolf Gustafsson bokskanning, rullskanner och 
 bildtolkning (t.o.m. augusti)
Theresia Nielsen bildtolkning och föremåls- 
 arbete
Vera Radic ekonomi och bildtolkning
Annelie Talsi logistik och bildtolkning
Björn Volt scanning, kvalitetskontroll
 och bildbearbetning

Övriga företag som mer eller mindre dag-
ligen varit engagerade i verksamheten un-
der 2016 har varit:

Björn Lind, Hedesunda fordonsrestaurering,
 snickeriarbeten
Fastighetssnabben fastighetsservice
Industrirörteknik i Gävle AB fordonsrestaurering,
 metallarbeten
Restaurang Slick City matservering
Samhall AB daglig städning
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Järnvägsmusei Vänner har som vanligt 
bidragit med stort engagemang och oräkne-
liga arbetstimmar. Utöver digitaliseringen 
så var Inlandsbaneresan och renoverings-
arbetena i Gävle och Ängelholm de mest 
 arbetskrävande, men stora arrangemang 
och modelljärnvägen skulle inte klara sig 
utan ideell kraft och kompetens.

Från vår verkstad i Ängelholm rullades 
den, till 1947 års SJ-utförande, nyrenove-
rade personvagnen CF4 3896 ut, lagom till 
luciatåget därnere, för att några dagar se-
nare berika trafikfordonsparken i Gävle.

I sanningens namn har en hel del avlönad 
arbetstid också ingått i det projektet men 
icke desto mindre imponerande då den an-
ställde varit Anders Lindberg, född 1933 och 
därmed i viss särklass Trafikverkets äldste 
medarbetare. Han skulle i princip kunna ha 
varit med som lärling när vagnen byggdes 
om 1947 sedan den kommit till SJ från Näs-
sjö–Oskarshamns järnväg efter förstatligan-
det. Sådana gubbar görs inte längre som vi 
brukar säga.

Det utvecklingsarbete som vi förväntar 
oss att få göra med Sveriges Järnvägsmuse-
um är till stora delar tänkt att utföras med 
egen personal. Arbetsgrupper för innehåll 
och gestaltning med medarbetare från alla 
verksamhetsområden har redan dragit i 
gång och ett arkitektförslag ligger färdigt 
för investeringsbeslut.

För omvärldsbevakning och inspiration 
gjorde arbetsgrupperna en gemensam resa 
till järnvägsmuseerna i Holland och Bel-
gien med avstickare till andra lämpliga 
museer, varav kanske det maritima museet 
i Amsterdam var det mest imponerande. 
Gemensamt för dessa museer är utöver 
storleken, påfallande bra ljusarbete, impo-
nerande digitala projektioner och stora 
portioner fantasi.

Utställningar diskuterades också vid 
årets nordiska järnvägsmuseimöte i danska 
Odense. De danska och norska erfarenhe-

terna av dyra arkitektfirmor och inte alltid 
så lysande resultat stärkte oss i ambitionen 
att göra så mycket själva som möjligt. För 
att undvika hemmablindhetens fälla måste 
vi då jobba mycket med externa referens-
grupper. Först ut blev Riksutställningar 
och våra närmaste kollegor, personalen vid 
de så kallade verksmuseerna, som gjorde en 
workshop med och om oss med vår befint-
liga utställning och våra grova projektpla-
ner som utgångspunkt. Mycket värdefullt.

Årets konferens arrangerad av Interna-
tional Association of Transport and Commu-
nications Museums ägnades åt föremålen, 
The artefact in 21st century. Konferensen 
hölls i Edinburgh och Glasgow med den 
ständiga diskussionen om att bruka eller 
förbruka när historiska fordon används. 
Det känns som att brukarna nu har vunnit 
striden. De är väldigt få som menar att ett 
museum bara ska förvara, vårda och visa. 

Personvagnen CF4 3896 har precis rullat ut från verkstaden i Ängel-
holm där Martin Öhlin, Anders Lindberg och en grupp museivänner 
har väckt henne till liv efter åratal av Törnrosasömn.
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Tågtrafik
Med den nya resultatenheten fick muse-
ets tågtrafikavdelning en mer central roll i 
Trafikverket. Varje museums ambition är 
att göra verklig och konkret nytta och det 
förtroende som gavs Sveriges Järnvägs-
museum är ett utmärkt exempel. Anled-
ningen till Trafikverkets omorganisation 
var den goda erfarenhet som hade vunnits 
från att museets trafikpersonal hanterat 
Trafik verkets konferensmotorvagn och ta-
git initia tiv till att ställa iordning två per-
sonvagnar för möjliga utställningar och 
föreläsningar. I samband med nyordningen 
beslutades också att uppgradera museets 
reservdelslok Rc1 1021 till ett trafiklok.

Ett nytt trafiktillstånd utan begränsning-
ar för endast musei tågstrafik söktes och när 
det beviljades så lades det så kallat funktio-
nella ansvaret för all tågtrafik i Trafikver-
ket på resultatenheten Fordonsresurser 
med museets personal som den operativa 
kompetensen. Ansvaret omfattar utöver 
musei- och transporttåg även all växling 
av materialvagnar i Sannahed och på Järn-
vägsskolan i Ängelholm.

Jag vill påstå att det är ett förtroende för 
ett museums specialkunskap som saknar 
motstycke. Det enda jag kan komma på är 
när London Transport Museum fick ansvar 
för en marknadsföringskampanj av hela 
London Transport (nu Transport for Lon-
don) när allmänhetens förtroende nått en 
bottennivå.

Upphandlingen att ytbehandla det ruffiga 
Rc1-loket 1021 till Trafikverkets paradlok 
vanns av Måleriproduktion AB i Tillberga. 
Samma företag fick också uppdraget att 
måla en lokomotor och fyra av museets 
personvagnar i behov av uppfräschning; 
SJ Z67 630, Co8cs 3200, WL2 4480, Ao3 
3945 och ABo6c 2971. Kalenderbitaren rea-
gerar kanske på den sistnämnda. Vagnen 
blev en nykomling till samlingarna 2016 
och har bland historiskt järnvägsintresse-

Ska framtidens medborgare överhuvudta-
get bry sig om gamla fordon och maskiner 
så måste de få en rimlig chans att förstå 
dem och använda sina sinnen. Kanske ser 
ändå inte alla bortom dagens rika utbud 
av fordonsälskare i större delen av Europa. 
Det borde de göra då flertalet är män i övre 
medelålder, tillräckligt ekonomiskt starka 
för att förverkliga några av sina drömmar.

En del är storslagna. Några av dem har 
dragit i gång ett EU-projekt, European 
Roundhouse i tyska Augsburg där de i ett 
stort lokstall vill visa historiska lokomo-
tiv från Europa. Då vår tillgång på ånglok 
av typen B överstiger den inhemska efter-
frågan kunde vi med gott samvete överlåta 
det redan avvecklingsbeslutade B 1135 till 
projektet mot 25 års marknadsföring där 
nere. Transporten till färjan i Trelleborg 
skötte vår  trafikavdelning mot sedvanlig 
betalning. Inget att förlora men mycket att 
vinna.

I stället för långsamt förfall eller skrotning tronar nu B-loket 1135 på 
European Roundhouse i tyska Augsburg bredvid representanterna 
från Schweiz och Frankrike.
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I samband med att Rc1 1021 tekniskt 
gjordes i ordning av Swedtrac i Stockholm 
gjordes också hjulbyte och motorbyte på 
Museets Rc1 1007 hos Midwaggon i Ånge. 
Loken är tänkta att kunna täcka upp för 
varandra. Inte helt otroligt kommer alltså 
ett museilok att kunna dyka upp med ett 
transporttåg för Trafikverket någonstans i 
Sverige under 2017. Håll ögonen öppna.

Ett annat av museets ellok, som för övrigt 
också har ett förflutet hos Ostkustbanans 
vänner, är D 432 från 1936. Loket försågs som 
80-åring med ATC hos Tågkraft i Nässjö, vil-
ket det aldrig haft, men som innebär att loket 
kan användas i nödvändiga hastigheter ute 
på linjen med dagens krav på att hålla sig ur 
vägen. Det var också dags för hjulbyte på Da-
loket nr 888 hos Euromaint i Notviken.

På grund av ett antal hjulplattor gjordes 
hjulsvarvning på personvagnarna f.d. SJ 
Co8d 3137, Ao3 3945 och A2 5043. Rälsbus-
sen Y6 1009 har fått nyreviderade boggier 
hos BS Mekaniska i Falköping.

Då restaurangvagnen Ro2 2702 krävt 
 restaureringspersonalens fullständiga upp- 
märksamhet gjordes några försök med ex-
terna renoveringsarbeten, utöver den ovan 
nämnda sprutmålningen som vi av miljö-
skäl inte längre kan göra själva. Lennarts-
sons snickeri i Hedesunda tillverkade nya 
fönster till cafévagnen Co8cs som med sina 
moderniserade versioner varit en avvikare i 
Årgångståget.

Två täckta godsvagnar trälagades och yt-
behandlades av gävleföretaget MEJ Bygg. 
Godsfinkan Ge 47133, som också utrustades 
till vattenvagn, målades med en modern 
 oljefärg medan den äldre Gm 2965 beströks 
med linoljefärg. Det  paradoxala resultatet 
blev att vagnen med ”fel” färg fick ett för 
ögat riktigt utseende medan den med kor-
rekt färg målade vagn en inte höll måttet. 
Det berodde inte på färgen utan på måla-
ren, vilket visar på behovet av antikvarisk 
kompetens. Marknaden klarar inte allt.

Ostkustbanans vänner lämnade över ansvaret för det fina OKB-tåget 
till Sveriges Järnvägsmuseum. Vagn 58, tillverkad i Tyskland 1926, har 
mycket av originalkaraktären kvar, inte minst det insvängda taket och 
tygbälgarna. Ommålningen till OKB-grönt är gjord av föreningen vid 
en tidigare renovering.

Fördelen med flera exemplar av samma typ är att olika utföranden 
kan väljas. Även om det gröna tåget från Ostkustbanan blev en vagn 
kortare så ger återställningen av en av dem till 1961 års SJ-utförande 
(ABo6c 2971) andra mervärden och dessutom ett mer korrekt ut- 
förande.

rade under många år varit känd som OKB 
(Ostkustbanan) BCo 51. Vagnen överfördes 
till museet från Ostkustbanans vänner se-
dan föreningen bestämt sig för att kraftigt 
minska på verksamheten. Övriga fordon 
var systervagnarna 55 och 58 samt ång-
loket OKB H 24. Samtliga vagnar är byggda 
i Tyskland 1926. Vagn 58 har mycket av ori-
ginalkaraktären kvar medan vagnarna 51 
och 55 byggdes om kraftigt av SJ 1961. (OKB 
förstatligades redan 1933.)

Föreningen målade och märkte alla vagn-
ar som skulle bevaras till OKB-utförande i 
grönt och guld, vilket blev ett, om inte kor-
rekt så mycket vackert privatbanetåg till-
sammans med museets restaurangvagn nr 
73, som  varit en deposition. Vintern 2015 
brann museets kombinerade andra och 
tredjeklassvagn som användes som för-
stärkningsvagn till de historiska tågen. En 
av OKB-vagnarna ansågs nu kunna bli en 
bra ersättning. Försäkringen för den brunna 
vagnen användes därför till att återställa 
vagn 51 till 1961 års SJ-utförande, följakt-
ligen som ABo6c 2971.

Samtidigt som museet fått ta över värde-
fulla trafikvagnar med stort historiskt in-
tresse är det oroväckande att de ideella 
föreningarna får det allt svårare med stöd 
från både samhälle och medlemmar. Det 
gäller att stat och kommun inte har en över-
tro på vad civilsamhället mäktar med när 
det gäller ansvaret för kulturarvet.
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Fanns det då någon efterfrågan på alla 
dessa fordon? Ja, trafikåret 2016 blev in-
tensivt, vilket kanske framgår av det digra 
antalet personer som varit engagerade som 
timanställda. Museets personal har varit 
engagerad i underhållet av Trafikverkets 
konferensmotorvagn och, sedan det nya 
trafiktillståndet gavs, även i körningarna. 
Den har i stort sett rullat varje vecka. In-
tensiv är också rälsbusstrafiken under som-
marperioden med fem dagliga turer mellan 
museets utställningsområde och fordons-
magasinet under nio veckor. Rälsbussen 
gick som vanligt mellan Gävle C och museet 
under sport- och höstlovsveckorna. Lokala 
körningar gjordes i samband med ham-
nens dag, firandet av Gävlebocken 50 år och 
 Gävles levande julkalender med luciakan-
didaterna på museet.

Det som kanske spelat ut sin roll är varu-
märket Årgångståget som bara går att fylla 
från Stockholm när det är museidag, annars 
skulle bara marknadsföringen kosta mer än 
vad som går att få in på tåget. Fordonen i 
tåget – med förstärkningar – har däremot 
använts flitigt i beställningstrafik.

Ett hedersuppdrag var att transportera 
över 400 deltagare i Riksförbundet Sveri-
ges Museers vårmöte mellan konferensstä-
derna Linköping och Norrköping. Andra 
beställningståg var ångtågspendel mellan 
Märsta och Upplands Väsby som firade 
150 år, julmarknadståg för Jamtli i Öster-
sund och luciatåg, Ängelholm–Malmö. De 
största resorna företogs på Inlandsbanan 
som mer och mer visar sig perfekt för våra 
tåg. I samarbete med Järnvägsmusei Vän-
ner gjorde en tvåveckors charterresa, IB16, 
egentligen fördelad på två resor, 4–19 juni. 
Resan gav nöjda resenärer, ekonomisk vinst 
men också helt utsliten personal, såväl ide-
ell som avlönad.

I samband med resan togs de sista bered-
skapsloken ut från lokhuset i Litsnäset för 
transport till Gävle. Den andra resan i slutet 
på juli gjordes för Mariestads bryggeri som 
med Den stora smakresan under en vecka 
ämnade få inspiration till två specialöl för 
beställning på Systembolaget respektive ut-
valda serveringsställen. Kunden blev mer 
än nöjd med tågresan och förhoppningsvis 
smakar ölet bra.

I stort sett hela museets vagnpark an- 
vändes för att kunna transportera upp 
till 500 konferensdeltagare under Riks- 
förbundet Sveriges Museers vårmöte 
mellan Linköping och Norrköping. Det 
blev ett långt tåg med många årgångar 
från 1940- till 1990-tal, vilket väckte 
både uppskattning och minnen.
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Det sista beredskapsångloket, E2 948, 
drogs ut från lokhuset i Litsnäset i sam- 
band med Järnvägsmusei Vänners resa 
på Inlandsbanan.

Två stora resor gjordes under året på 
Inlandsbanan som mer och mer visar 
sig vara perfekt för historisk tågtrafik 
i större skala och fotomöjligheterna är 
magnifika som här vid Pakkojokk.
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Publik
Flera år i rad har vi blivit bortskämda med 
besöksrekord och stigande siffror. Att det 
inte kan fortgå för evigt har vi naturligt-
vis insett och i synnerhet inte året efter ett 
hundraårsjubileum. Det slutliga besöksta-
let för 2016 landade på 49 743. Vår egen 
prognos var 50 000 så nedgången blev ing-
en överraskning för oss, även om vi gärna 
hade hamnat på andra sidan om prognosen. 

Orsakerna är flera. Efter jubileer och stor-
satsningar kommer alltid en baksmälla. Ett 
besked som gick ut lokalt i TV att museet 
skulle stänga för ombyggnad, verkar vara 
det budskap som blivit mest ihågkommet av 
alla som vi har lämnat. Det var inte vi som 
kallade till mediainformation utan det var 
SVT Gävleborg som blivit nyfikna efter ett 
rykte på omvägar. Trots att vi sade att det 
bara var planerat att stänga – och först hös-
ten 2017 – så trodde stora delar av regionens 
befolkning att museet var stängt.

Vi ska inte heller glömma frientrérefor-
men, vilken omfattat de flesta av de stora 
och förhållandevis resursstarka statliga 
museerna, som naturligtvis är hämmande 
för oss, liksom för andra, som är beroende 
av entréintäkter. De flesta föredrar det som 
är, och som anses ska vara, gratis – i vart 
fall på kort sikt.

Dessutom saknade vi en museipedagog 
under våren. Projektet Skapande skola har 
varit en framgång och så snart vi fick en pe-
dagog på visstid så tog det fart igen.  Läraren 
Marko Kattilakoski drog i gång med ban-
vaktshistoria och lektioner i ångteknik och 
hela hösten blev fullbokad av skolklasser.

Sedan är det allt svårare att nå ut i medie-
bruset. Allt färre läser dagstidningar så tid-
ningsannonser ger inte alls vad de en gång 
gjorde. Färre annonser skapar problem på 
tidningarna som inte har råd att skicka ut 
reportrar på pressvisningar i samma ut-
sträckning och det skrivs även färre redak-
tionella texter, vilket gör tidningarna än 

mindre attraktiva för läsarna och så är en 
negativ spiral i rullning. Sociala media blir 
allt viktigare med allt vad det för med sig 
av ytlighet, förenklingar och kortsiktighet 
samt inte minst förväntningar på total in-
teraktivitet och respons.

Vi försöker att balansera på den slaka 
 linan men det är inte lätt att veta hur myck-
et tid och resurser som ska läggas där. Vad 
är 500 ”gilla” av ett inlägg på Facebook 
egentligen värt? Det är lätt hänt att indivi-
dens ego eller de närmastes intressen tar 
plats framför verksamhetens bästa och hur 
ska vi nå ut till dem som inte vet att vi finns?

Med särskilt framtagna program för Skapande skola fick vi ett gott 
gensvar från Gävles skolor. Vår museipedagog Marko Kattilakoski 
stod för undervisningen.
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Några av de fina kreationer som kunde beskådas under familjedagen, 
”Sekelskiftet tur och retur”. De bärs upp väl av våra teaterungdomar, 
Lina Wallinder, Erik Holmqvist och Elin Åström, som sedan rusade 
vidare mot höstens spöklovsföreställning. Elin började till och med 
som timanställd i receptionen.

Inte alla gillar bilar i museet men på musei- 
dagen med 1950-talstema var de ett måste. 
Vår dräkthistoriker Kristin Thorrud garan- 
terar korrektheten.

Personalen har extra roligt under spöklovs-
veckan. Museipedagog Marko Kattilakoski, 
projektledare Helena Skärström och musei- 
värden Kristina Olinder gillar att skrämmas 
lite grann.
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museets inriktning mot allmänheten men 
den väghistoriska utställningen retar fort-
farande några. Det hindrade oss inte från 
att arrangera en uppskattad och välbesökt 
Tunga träffen för stora vägburna veteraner 
i juni. Några dagar i juli öppnade vi de väg-
historiska magasinen i Kjula utanför Eskil-
stuna och vi kan lugna våra kritiker med att 
våra planer för framtiden är en renodlad 
järnvägshistorisk utställning i Gävle.

Kaffet är ett av de fyra k:na att tänka på 
för museernas publika verksamhet. De an-
dra är kissa, köpa och kul(tur). Inom det be-
fintliga utrymmet fick caféet en nödvändig 
omändring som omedelbart ökade omsätt-
ningen. Tillsammans med höjd entréavgift 
(vi gillar att gå emot strömmen) så bidrog 
det till att intäkterna trots lägre besökstal 
blev i nivå med fjolårets rekordsiffror. En-
ligt vad vi har kunnat utläsa så har inte 
höjd entré haft någon påverkan på besöks-
siffrorna. Under onsdagarna, då vi fortsatt 
har haft fri entré med huvudmålgruppen 
vardagslediga småbarnsföräldrar, har vi 
faktiskt sett den största minskningen.

Det kan bero på att det kommunalt driv-
na konserthuset i Gävle haft öppen förskola 
på just onsdagar med fri lunch. Svårt att 
bräcka och naturligtvis inte rimligt att ge 
sig in i lokal konkurrens med statligt skat-
tefinansierad verksamhet. Med tanke på att 
Gävle kommun och nu även regionen lyft 
fram Sveriges Järnvägsmuseum som ett 
strategiskt viktigt besöksmål så är det lätt 
att bli både fundersam och lite besviken.

Samlingar
Det blev någon form av rekord i samlingar-
nas tillväxt, i vart fall när det gäller antal 
ton och meter, framför allt i och med for-
donen från före detta Ostkustbanan (OKB). 
Det är naturligtvis sorgligt att föreningen 
Ostkustbanans vänner inte mäktar med att 
fortsätta sitt kall men överföringen har 
skett i största samförstånd och även efter 

Efter jubileumsåret och inför planer på 
total ombyggnad måste självklart hållning-
en till personalkrävande arrangemang vara 
pragmatisk. Vana vid smarta arbetssätt 
gällde det att använda så mycket av vunna 
erfarenheter som möjligt och hitta bra och 
engagerade samarbetspartners. Mycket av 
det som togs fram för 100-årsfirandet kun-
de vi återanvända till familjedagen i maj 
 Sekelskiftet tur och retur.

Inför arrangemanget ordnades nya sy-
kvällar med föredrag, som både vidgar per-
spektiven och ger nya vänner utöver att de 
bidrar till nya besök. Gammeltågen fick vila 
den här gången men en härlig stämning in-
fann sig bland dem som deltog och de gäs-
ter som kom. Personalen var framför allt i 
gott skick veckan efteråt. Även museidagen 
med 1950-talsnostalgi och diesellok blev en 
lagom tillställning. Öppna fordonsmagasin 
med rälsbuss för femte året och ny enmans-
teater kring Hennans station, nu med gods-
magasinet, bidrog till en hygglig sommar.

Även om arrangemangen är nyckeln till 
höga besökssiffror så måste ambitionen 
vara rimlig. För 1 500–2 500 personer per 
dag håller anläggningen om det är aktivi-
teter både inne och ute samt på flera plat-
ser. Den höll inte måttet under höstlovet 
med spökaktiviteter för sextonde gången. 
Vi firade spöklov 15 år med sedvanlig tea-
ter, spökspaning och spökjakt. Det är alltid 
härligt med gensvar men 7–800 personer 
per dag i museet, varav flertalet barn är 
för mycket för både personal och gäster. Vi 
längtar efter en ny entré.

Dem vi kallar kunder i våra enkäter är 
ändå överraskande nöjda. Det så kallade 
nöjdkundindex pendlar mellan 7 och 8 på 
en tiogradig skala. Vi vet att publiken vill 
ha mer att göra i utställningen och att till-
fredsställa åldersgruppen 13–16 är en utma-
ning. Arrangemangen väger till vissa delar 
upp den alltmer ålderstigna utställningen. 
De specialintresserade verkar ha accepterat 
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en demokratisk process i föreningen, vilket 
varit viktigt för oss. Det var en särskilt fin 
känsla under museidagen när flera företrä-
dare för Ostkustbanans vänner med stolthet 
förevisade det nyligen anlända OKB-tåget 
vid plattform för ett stort antal nyfikna. 
De tre personvagnarna, OKB 51, 55 och 58, 
från 1926, för dåvarande andra och tredje 
klass har ett stort kulturhistoriskt värde 
som representanter för den första serien i 
stålkonstruktion. Byggda av Gothaer Wag-
gonfabrik i tyska Türingen har de även ett 
internationellt intresse som tysk export 
under mellankrigstiden när tysk industri 
var belagd med näringsbegränsningar efter 
första världskriget. De har ett typiskt tyskt 
utseende med insvängda gavlar, vilket ger 
dem ett eget utseende även för ett ovant öga.

OKB var den första järnvägen i Sveriges 
som satsade på en renodlad stålvagnsflotta, 
vilket kanske inte var så märkligt med tan-
ke på att det var det enda stora privatbane-
projektet på 1920-talet. SJ följde efter fyra 
år senare.

Vagn 58 är i nära ursprungsutförande, i 
vart fall exteriört. Som framgått tidigare 
har vi valt att återställa en av vagnarna, nr 
51, till ett utseende den hade vid SJ. Den har 
trots allt rullat under SJ-flagg i över 50 år 
och på OKB i sju. Loket OKB H 24 byggdes 
av Motala verkstad som en variant på ett 
typiskt snälltågslok för stora privatbanor 
men med ångpanna och löpboggi efter SJ:s 
A-typ. Vi hoppas kunna sätta loket i drift-
dugligt skick, i synnerhet då museets A-lok, 
nr 1001, är ganska långt från den möjlighe-
ten med sedan många år uppskuren panna 
och cylinder av visningsskäl. Från före- 
ningen köptes i samband med detta även 
två f.d. SJ diesellok, T21 nr 77 och 81, va-
rav det ena ska bevaras som museiföremål i 
trafik med det andra för reservdelar.

Ett annat bidrag till den tunga tillväx-
ten var ett segment av Hallandsåstunneln. 
Modiga tolv ton väger den inte så vackra 

Ostkustbanans lok nr 24 påminner utseendemässigt en hel del om 
SJ A 1001 som också finns vid museet eller framför allt de A-lok som 
togs över av OKB och byggdes om med en extra drivaxel.

Nu har vi äntligen koll på vad som finns i samlingarna. Inventeringen 
har pågått i tre år. Nu väntar registrering så att allt slutligen blir sök- 
bart på nätet. Antikvarierna Kristin Thorrud och Emelie Svensson med en 
biljettmaskin från SJ Biltrafik.
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betongbiten men även den historia som inte 
kantas av enbart lust och framgång behöver 
bevaras och berättas och då kan det vara ett 
passande föremål. Det kan förvaras utom-
hus, men 125 meter tåg från 1920-talet krä-
ver bättre förvaring.

Inte blev det bättre av att föreningen Eng-
elsberg–Norbergs Järnväg gav upp projek-
tet att få till ett lokaltåg med två av våra dit 
deponerade renoveringsobjekt. Ångloket 
K4 973 fick vi hämta i delar. Personvag-
nen, f.d. SJ C3a 1314, hoppas vi hitta en ny 
ägare till. Det börjar bli minst sagt trångt i 
förråd och magasin och tillväxten har defi-
nitivt nått taket. Vi inser att en ny gallring 
av fordonssamlingen är  förestående och 
med tanke på den uppenbara trenden bland 
museiföreningar är bevarandealternativen 
begränsade. Något är ändå möjligt.

Efter den fruktansvärda katastrofen som 
drabbade föreningen Malmbanans vänner 
under midsommarnatten, när deras trafik-
fordonspark totalförstördes i en magasins-
brand, kunde vi hjälpa både dem och oss 
genom att deponera tre 1960-talsvagnar 
dit. Vagnarna har stått i ett magasin som 
måste tömmas och är i ett bättre begagnat 
skick efter några år utomhus i Gävle. Plan- 
en är att Malmbanans vänner rustar upp 
vagnarna mot ett långtidslån.

Museitågstrafik är nödvändig för en ideell 
verksamhets intäkter. Sedan har en gam-
mal trotjänare vid museet lämnat Gävle och 
utställningen. Det är Köping–Uttersbergs 
(KUJ) första personvagn från 1866 som 
förenats med övriga fordon från banan hos 
 Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening 
i Köping genom deposition. Inventeringen 
av övriga järnvägsföremål som pågått un-
der tre år blev också färdig. Antalet föremål 
minskade – utan gallring – men genom att 
vi fick kontroll till ca 22 000.

En av höjdpunkterna under inventeringen var ett reseapotek för 
misstänkta kolerainsjuknande under järnvägsresa. Förutom diverse 

kärl innehöll apoteket ursprungligen nervdroppar, morfinlösning, 
opiidroppar, scherryvin, lysol och kalkmjölk.

Rengöring av en landskapsmodell 
från Järnvägarnas driftvärn.
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Järnvägsmusei Vänners anställda i digi- 
taliseringsverksamheten 2016. Från 
vänster: Daniel Andersson, Theresia 
Nielsen, Vera Radic, Björn Volt, Daniel 
Dufvenberg, Annelie Talsi, Rolf Gustafs- 
son och verksamhetsledaren Lennart 
Lundgren.

Nu vidtar registrering av ca 3 500 oregist-
rerade föremål så att vart och ett kommer 
in i förvaltningssystemen för fullständig 
sökbarhet. Registrering har även pågått pa-
rallellt med egen personal och projektan-
ställda av 642 föremål i år! Årets arbete var 
koncentrerat på föremål från banan och yr-
keskläder, framförallt plagg från det senaste 
SJ-reglementet som personalen använder 
nu på tågen och från X 2000-kollektionen.

Vi har även jobbat mycket med kvalitets-
kontroll av flera tusen poster i SOFIE för 
att kunna lägga ut dem på Samlingsporta-
len. Tyvärr har vi haft en hel del bekymmer 
med vår databas SOFIE eller framför allt 
Trafikverkets IT-verksamhet som inte kla-
rat av överföringen från externa till interna 
servrar. Vi har därför valt att satsa på en 
ny extern lösning från och med 2017, vilket 
kommer att innebära att allt, till att börja 
med, inte är sökbart på nätet och samlings-
portalen.se men kommer att bli det innan 
årets slut!

Kunskap
IT-problemen har naturligtvis även påver-
kat tillväxten av bilddatabasen. Regering-
ens beslut att avveckla Utvecklingsfasen, 

tidigare Fas 3, för långtidsarbetslösa har 
inneburit en ekonomisk smäll för digitali-
seringsverksamheten som drivits vidare av 
Järnvägsmusei vänner men, efter fantastis-
ka bidrag från enskilda museivänner under 
2015, med betydligt större finansiering från 
museet under 2016. Externa uppdrag har 
bidragit till att verksamhetsvolymen ändå 
har kunnat behållas men för oss innebar det 
mindre resultat till högre kostnad. Under 
projektets första år 2011–2015 var utfallet 
å andra sidan extremt bra i förhållande till 
kostnaden så även under 2017 kommer verk-
samheten att fortgå närmast oförändrad.

När Fas 3 definitivt upphört måste  där- 
emot en långsiktig strategi vara beslutad. 
Jag menar att projektet varit ett av lan-
dets mest framgångsrika för såväl Fas 3 
som för digitalisering av bilder. Det senare 
är något som regeringen vill prioritera så 
någon form av belöning förtjänar alla som 
drivit det. Den lär inte komma av sig själv 
så vi  arbetar intensivt för att hitta en lös-
ning så att verksamheten ska kunna fortgå. 
Vid sidan om en ökning av drygt 600 bilder i 
månaden på samlingsportalen.se under 2016 
så har mycket arbete lagts ned på kvalitets-
säkring och på att städa undan dubbletter. 
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En hel del ritningar och tryckt material har 
också scannats varför det under 2017 kom-
mer att kunna publiceras en hel del nytt.

Mer registrering har gjorts inom kun-
skapsavdelningen. Genom ett samarbete 
med Högskolan i Gävle så finns nu 5 700 
böcker från museets bibliotek sökbara i den 
nationella biblioteksdatabasen Libris. För-
beredelser har också gjorts för att kunna 
samla den magasinerade järnvägslitteratu-
ren i en för ändamålet anpassad lokal i for-
donsmagasinet på Nynäs. Vi har fått bättre 
koll på de originalhandlingar vi har genom 
att över 250 arkiv ordnats och förtecknats.

Arkiven har en egen dag i Sverige. Förra 
årets Arkivens dag genomfördes lokalt som 
ett samarbete mellan ett antal institutioner 
på Kulturhuset i Gävle. Vi lyfte fram våra 
järnvägshistoriska bilder från Gävle som 
mötte stort intresse från de ca 500 perso-
ner som besökte arrangemanget. Ett annat 
fruktbart samarbete med Järnvägsmusei 
vänner är de järnvägshistoriska dagarna 
som ordnas två gånger om året för ett 50-
tal verksamma privatforskare. Gruppen 
utgör en mycket värdefull kunskapsbank 
för oss på museet liksom träffarna innebär 
kunskapsutbyten mellan forskarna som ger 
nya uppslag.

Ett genombrott gjordes när det gäller 
den professionella forskningen genom två 
forskningsprojekt och samarbeten med 
Göteborgs Universitet, finansierade av Tra-
fikverkets forskningsmedel. I det ena fallet 
bidrar vi till och med med forskaren. Anna 
Lindgren, chef för kunskapsavdelningen, 
ska lyfta Järnvägens gröna kulturarv på 
halvtid i ett fyrårigt projekt. Få känner 
till att trädgårdsväsendet vid järnvägen 
en gång var oerhört omfattande, men tänk 
bara på alla järnvägsparker som försvann 
under andra hälften av 1900-talet.

Forskaren i det andra projektet, Arja Käll-
bom, är egen företagare och genom univer-
sitetet knuten till Hantverkslaboratoriet i 

Mariestad och behandlar Färg som material. 
Det kan kopplas direkt till den mångåriga 
restaureringsverksamhet som vi bedrivit 
på framför allt vagnar med metoder från 
1930–50-talet.

Under 2016 lades det mesta fokus på res-
taurangvagnen Ro2 2702. Det komplice-
rade listverket i innertaket och fanér har 
till stora delar återställts. Vi kunde också 
belägga att vissa av de bemålade fälten 
 varit pariserblå, vilket varit svårt att uttyda 
från de svart-vita fotografierna men som 
framgår av vissa arkivhandlingar. Äntli-
gen kunde vi också ge ut dokumentationer 

Turen har nu kommit till inredningen i arbetena med restaurang-
vagnen Ro2 2702. När vagnen byggdes i Linköping 1927 var det 

sista året med så avancerade snickeriarbeten för SJ. 90 år 
senare görs de igen av museets personal.
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I dag finns inga stationsparker kvar som sköts av järnvägen, eller infrastrukturför-
valtaren på modern svenska. Hennans park i 1940-talstappning vid museet är en 
rekonstruerad oas. För att inte även kunskapen ska gå förlorad har museet initierat 
ett forskningsprojekt ”Järnvägens gröna kulturarv” som ska pågå under fyra år.

 efter restaureringen av en annan teakklädd 
personvagn, Co8a 2772, och en yngre nitad 
stålsyster, Co8d 3137. Ordnade visningar av 
restaureringen gjordes under museidagen 
och på efterfrågan ordnades även senare 
under hösten en kvällsvisning.

Såväl trädgårdsforskningen som res-
taureringen och vår historiska tågtrafik 
uppmärksammades ordentligt i ett speci-
alnummer av tidskriften Byggnadskultur. 
Museets egna kunskapare bidrog till ytter-
ligare vidgat vetande genom föredrag i olika 
sammanhang. Christina Engström berätta-

de om fångtransporter på järnväg för senio-
rer på museidating, Kristin Thorrud delgav 
kunskaper om textil- och dräkthistoria vid 
en sykväll inför sekelskiftesdagen och Ro-
bert Herpai beskrev Gävles tidiga järnvägs-
historia med utgångspunkt från stadens 
första järnvägsstation på Alderholmen.

Det är en bred verksamhet som vi kan visa 
upp. Vi måste se det som en hedersbetygelse 
att kulturdepartementet nu vill knyta den 
till sig. Hur det blir med den  saken återstår 
att beskriva i nästa årsrapport från Sveriges 
Järnvägsmuseum.
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Bansignaturer

Sammanställning omfattar endast sådana 
signaturer som används i ”En säker histo-
ria”.

NVSB Nordvästra stambanan
SSB Södra stambanan
VSB Västra stambanan
ÖSB Östra stambanan

ASLJ Askersund–Skyllberg–Lerbäck
BDJ Bredsjö–Degerfors
BJ Bergslagernas
BKB Blekinge Kust
BKJ Bånghammar–Kloten
CHJ Kristianstad–Hässleholm
DHdJ Dala–Hälsingland
FJ Falkenbergs
FLJ Frövi–Ludvika
GDG Göteborg–Dalarna–Gävle
GDJ Gävle–Dala
GJ Gotlands
GSJ Göteborg–Särö
HKJ Hönshylte–Kvarnamåla
HMöJ Höganäs–Mölle
HNJ Halmstad–Nässjö
HSJ Hjo–Stenstorp
KHJ Köping–Hult
KiLJ Kinnekulle–Lidköping
KURJ Köping–Uttersberg–Riddarhyttan
KVBJ Karlshamn–Vislanda–Bolmen
LLTJ Landskrona–Lund–Trelleborg
LSSJ Lidköping–Skara–Stenstorp

L&HJ Landskrona & Helsingborgs
MGJ Malmö–Genarp
MMJ Mariestad–Moholm
MÅJ Mönsterås–Åseda
NBJ Nora Bergslags
NKlJ Nordmark–Klarälven
NrSlJ Norra Södermanlands
NÖJ Norra Östergötlands
SNJ Sveriges & Norges
SGGJ Sala–Gysinge–Gävle
SOEJ Sölvesborg–Olofström–Älmhult
SRJ Stockholm–Roslagen
SSJ Skåne–Småland
SWB Stockholm–Västerås–Bergslagen
TJ Tidaholms
UJ Ulricehamns
ULB Uddevalla–Lelången
UVHJ Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga
ULNJ Uppsala–Länna–Norrtälje
VCJ Västra Central
VLJ Voxna–Lobonäs
VTJ Växjö–Tingsryd
WÅB Västervik–Åtvidaberg–Bersbo
ÖCB Östra Central
ÖrSJ Örebro–Svartå
ÖSJ Östra Skånes

GWR Great Western Railway

Bilagor
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Bildkällor

Museer och arkiv

Sveriges Järnvägsmuseum:
6 [KDAK04267], 9 [KCAC04669], 10 [KBAA04552], 
11 övre [KBAA03872], 11 nedre [KAGF00284, foto: 
Agnes Andersson – Nybergska samlingen], 12 övre 
[KBBA00814], 12 nedre [KDAF04307], 13 övre 
[KDAJ09810], 13 nedre [KAFF01074 – Nybergska sam- 
lingen], 14 vänster [KAGF01099 – Nybergska samlingen], 
14 höger [KAGF00795 – Nybergska samlingen], 
15 vänster [KDAA15629], 15 höger [KAGF01099 – 
Nybergska samlingen], 16 [KDAF05136, foto: P. Östner], 
17 övre vänster [KBEB03182], 17 mitten vänster 
[KDAA08009, foto: K.F. Karlsson], 17 nedre vänster 
[KBAA02928], 17 övre höger [KDAA00996], 
17 nedre höger [KABA00476], 18 övre [KBAA05937], 
18 nedre [KAFR00597, foto: P.A. Ericsén – Nybergska 
samlingen], 19 [KBEA00090], 20 övre vänster 
[KDAA04065], 20 övre höger [KDAA16882], 20 nedre 
[KAGF00225, foto: A. Michelsson – Nybergska sam- 
lingen], 21 nedre [KDAJ10171], 22 övre [KDAJ05209], 
22 mitten [KBAA02510], 22 nedre [KDAA09922], 
23 övre [KDAA09030, foto: W. Solberg], 23 nedre 
[KBDB02184 – SJ Press], 24 övre [KDAJ00429, foto: 
Johan Thorin], 24 mitten [KCAC00756], 24 nedre 
[KDAA00743, foto: Fredholm], 25 övre [KBEB03354], 
25 mitten [KDAJ03931], 25 nedre vänster [KDAA07850], 
25 nedre mitten [KDAJ07103], 25 nedre höger 
[KCAC15661], 26 höger [KDAA01634], 27 övre 
[KADA00599], 27 nedre höger [KAGF01101 – Nyberg- 
ska samlingen], 28 övre [KCAC01267, foto: P. Lundh], 
28 nedre [KDAA13701], 29 vänster [KDBA00521], 
29 höger [KDAA10129], 30 övre [KBDN01308, foto: 
Eric Lundquist], 30 nedre [KBEB01183], 31 övre 
[KDAA03081], 31 mitten [KDAA03080], 31 nedre  
[KBAA03283, foto: Hallenius], 32 övre [KDAJ06641], 
32 nedre vänster [KDAA05239], 32 nedre höger 
[KDAJ02802], 33 övre [KDAA01823], 33 nedre 

[KAFF00811 – Nybergska samlingen], 34 övre 
[KDAA15364], 34 nedre [KDAA09212], 35 övre vänster 
[KDAA16322], 35 övre höger [KBBA00224], 35 nedre 
[KBEB03438, foto: Sam Lindskog], 36 övre vänster 
[KDAF05139, foto: E. Gustavsson], 36 övre höger 
[KDAJ03934], 36 mitten [KBDB05218 – SJ Press], 
37 övre vänster [KBEB00828, foto: Axel Bengtsson], 
37 mitten [KDAA03101], 37 nedre [KBAA05675], 
38 övre [KBEB01727], 38 nedre [KDAE01457], 39 
[KBBA00765], 42 övre [KDAA14570, foto: Axel 
Svinhufvud], 42 mitten [KDAA02503], 42 nedre 
[KDAA02128], 45 övre höger [KBBA01560], 
47 [KAGF00796 – Nybergska samlingen], 
48 [KDAC00001, foto: N & A Petterson], 50 
[KDAC00012], 51 [KDAC00008], 52 [KDAC00018], 
53 övre [KDAC00108], 53 nedre [KDAC00092], 
54 övre [KDAC00024], 54 nedre [KDAC00104], 
55 [KDAC00023], 56 [KDAC00036], 57 övre 
[KDAC00025], 57 nedre [KDAC00037], 60, 61 övre 
[KAAA00595], 64 övre [KDAA09613 – Karl Sandels 
Illustrationsbyrå], 64 nedre [KBDB11034, foto: Seved 
Walther – SJ Press], 65 övre [KBDB11032, foto: Seved 
Walther – SJ Press], 65 nedre [KDAA09635], 
67 vänster, 74, 78 [KDAF01791], 94 [KDAE02265], 
95 [KDAA01558], 98 [KBDB15011 – SJ Press], 104 
[KBAA07223], 105 [KCAC16934], 106 övre [KDAJ02684], 
106 nedre [KDAJ07475], 107 övre [KDCA00360], 
107 nedre vänster [Samlingsportalen], 107 nedre höger 
[KDAA13608 – Ny Illustrerad Tidning], 108 
[KBAA03922], 109 övre [KBEB01361], 109 nedre  
[KCAC04740, foto: Westergren], 110 övre [KBEB04703], 
110 mitten [KDAF00994], 110 nedre [KDAJ02382], 
111 övre [KBEB04206:01, foto: Olof Sjödin], 111 nedre 
[KAFR00642, foto: V. Johansson – Nybergska sam- 
lingen], 112 övre [KAGC00046], 112 nedre [KBAA02087], 
113 övre [KCAC15235, foto: J.A. Malmgren], 113 nedre 
[KBAA07029], 115 [KDBB01274], 116 [KDAF04284], 
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117 [KDAJ08739], 118 övre [KBDB10902, foto: Seved 
Walther – SJ Press], 118 nedre [KBDB13714:06 – 
SJ Press], 119 övre [KEAJ01126 – Bo Gyllenberg], 
119 nedre [KBDB13542:04 – SJ Press], 136 [foto: Henrik 
Reuterdahl], 140 övre [foto: Frida Holmkvist], 141 [foto: 
Mikael Dunker], 144 [foto: Martin Öhlin], 145 [foto: 
Markus Hehl], 146 övre [foto: Henrik Reuterdahl], 
146 nedre [foto: Henrik Reuterdahl], 148 [foto: Robert 
Sjöö], 149 övre [foto: Henrik Reuterdahl], 149 nedre 
[foto: Henrik Reuterdahl], 150 [foto: Mikael Dunker], 
151 övre vänster [foto: Mikael Dunker], 151 övre höger 
[foto: Helena Skärström], 153 övre [foto: Henrik 
Reuterdahl], 153 nedre [foto: Katarina Sandberg], 
154 övre [foto: Emelie Svensson], 154 nedre [foto: 
Emelie Svensson], 155 [foto: Lennart Lundgren], 156 
[foto: Anna Lindgren], 157 [foto: Helena Skärström] 
samt omslagets baksida [foto: Emelie Svensson].

Arbetets museum:
140 nedre [foto: Helena Törnqvist].

Stockholms Stadsmuseum:
61 nedre [SSME016091L].

SBB Historic:
40 övre vänster, 40 övre höger.

Företag och offentlig verksamhet

AIX Arkitekter:
58 [foto: Antonius van Arkel], 68 [foto: Johan Rittsél], 
69 övre [foto: Antonius van Arkel], 69 nedre [foto: 
Johan Rittsél], 70 övre [foto: Antonius van Arkel], 
70 nedre [foto: Antonius van Arkel], 71 [foto: Johan 
Rittsél], 72 [foto: Antonius van Arkel], 73 övre [foto: 
Antonius van Arkel], 73 nedre [foto: Antonius van 
Arkel] samt omslagets framsida [foto: Antonius van 
Arkel].

Biggest Studio:
66 vänster [foto: Robert Wessman], 66 höger [foto: 
Robert Wessman], 67 höger [foto: Robert Wessman].

Måleriproduktion:
120.

Trafikverket:
121 övre [foto: Göran Fält], 124 övre [foto: Göran Fält], 
124 nedre [foto: Göran Fält], 125 övre [foto: Göran Fält], 

125 nedre [foto: Göran Fält], 127 [foto: Göran Fält], 128 
[foto: Kenneth Hellman], 129 [foto: Kerstin Ericsson], 
130 [foto: Göran Fält], 131 [foto: Kerstin Ericsson], 
132 nedre vänster [foto: Kerstin Ericsson], 132 nedre 
höger [foto: Kerstin Ericsson], 134 [foto: Kerstin 
Ericsson], 135 [foto: Kerstin Ericsson].

Böcker och andra publikationer

Banlära, Kungl Järnvägsstyrelsen 1915/1916:
26 vänster.

Gegenüberstellung der Signale bei der Deutschen 
Reichsbahn und den Bahnen in Elsaß-Lothringen:
46.

Martens, Hans, Die neuen Dreibegriff-Vorsignale und 
Durchfahrsignale der Schwedischen Staatsbahn:
43 övre, 43 nedre, 45 övre vänster.

Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen: 
Seindienst – Bescheid Nr 1 – Grondbeginselen van 
Technische Exploitatie:
27 nedre vänster, 44 övre vänster.

Polytechnisches Journal 1892:
40 nedre.

Enskilda personer

Thomas Hauerslev:
151 nedre.

Wikimedia Commons.
21 övre [by Les Chatfield from Brighton, England, 
uploaded by oxyman – CC BY 2.0], 41 övre [by 
Chriusha (1) – CC-BY-SA-3.0], 41 nedre [by Jan Vlakovi 
(own work) – CC BY-SA 3.0], 45 nedre [by Christian 
Liebscher (Platte) (own work) – CC BY-SA 3.0].

Författare och medarbetare

Harriet Alice Olsons samling.
82, 84 övre, 84 nedre, 85 övre, 85 nedre, 86, 87, 88 övre, 
88 nedre, 90, 91, 101 övre, 101 nedre, 102 vänster, 
102 höger, 103.

Anders Jansson:
114.
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Medverkande
Klas Blomberg är bosatt i Linköping. Jobbar som systembibliote- 
karie på Universitetsbiblioteket. Järnvägsbarn, född i Gävle 1969 
och bodde ett par år i stinsbostaden i Skutskär. Den enda i familjen 
som själv inte har jobbar vid järnvägen! Från barnvagnen såg jag 
både den sista ånglokskörningen och Järnvägsmuseets invigning.

Christina Engström är fil. kand. med historia som huvudämne. 
Anställd på Sveriges Järnvägsmuseum sedan 2001. Arbetar i 
museets bibliotek och forskarservice.

Göran Fält är redaktör för Trafikverkets interna tidning ”I trafik”. 
Kerstin Ericsson och Stefan Bratt är medarbetare på samma 
tidning.

Lars Olov Karlsson har gjort en lång järnvägskarriär som journalist 
och museichef. Han är bland annat tågfotograf och modellbyggare.

Anne Marie Klang var bildanalytiker och skötte ekonomin i Järn-
vägsmusei Vänners och museets digitaliseringsprojekt 2011–2015.
Var med och gjorde intervjuer hos Lillemor Larsson i Gävle. Med 
dessa som utgångspunkt skrevs artikeln om Långsjön.

Mats Larsson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala uni- 
versitet och förestår Uppsala Center for Business History (UCBH). 
Tonvikten ligger på ekonomiska kriser och bankväsendet. Upp- 
vuxen i Bredsjö och första avhandlingen handlade om Bredsjö 
bruk. Han har skrivit ett flertal böcker, allt från läroböcker till 
förtagsmonografier.

Harriet Olson är leg. sjukgymnast. Anställd vid SJ företagshälso- 
vård i Gävle 1980–1987. Från en familj med SJ-folk i tre generatio- 
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