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Bengt-Åke Rudström

Eric Johnsson
– fiskarsonen som blev
  trafikchef och vd för Östgötasmalspåret

När jag flyttade till Linköping i början av
1980-talet och blev medlem i Järnvägarnas Museiförening fick jag snabbt klart för
mig att trafikchefen vid TÖJ, Eric Johnsson
var en man som betytt mycket för de smal
spåriga järnvägarna i Östergötland. En del
av hans egna samlingar hade skänkts till
föreningen och förvarades i föreningens
a rkiv. På senare tid väcktes mitt intresse
igen. I samband med att jag gick igenom
hans arkiv och registrerade handlingarna
började jag mer i detalj forska i vem han
var och vad han hade gjort under sitt yrkes
verksamma liv. Det som följer här är ett
försök att kortfattat beskriva hans, som jag
tycker, mycket intressanta liv.
Erik Johnsson föddes den 17 oktober 1891
i Öved, Malmöhus län. Fadern var fiskaren
Nils Jonsson född 1856 i Bosjökloster. Hans
mor var Johanna Olsson född 1856 i Stehag,
båda i Malmöhus län. Eriks farfar, Sven
Jonsson var också fiskare vid Våmbsjön i
Skåne.
När Erik föds har han en storasyster, Olga
Maria, född 1887 i Westerstad. Familjen
bodde hos Nils far och mor i ”Fiskarhuset”
som var ett hemman vid Våmbsjön.
Trafikchefen Eric Johnsson vid sitt skrivbord i Östra station,
Norrköping. Bilden är troligen tagen i samband att han lämnade sin tjänst vid TÖJ.

Tre år senare, 1894 flyttar familjen till
Engelsberg där Eriks far fortsätter som fiskare. Redan på våren 1896 flyttar familjen.
Nu till Risinge församling i Östergötland
där han blir fiskeritillsyningsman, med ansvar för den fiskodling som en av Pålsboda–
Finspångs järnvägs grundare, brukspatron
Carl Ekman startat. Familjen bosätter sig
i Finspång och Erik växer upp i den lilla
industriorten. Familjen bestod av mor och
far, den äldsta dottern Olga, sonen Otto
Erik, två döttrar Anna Augusta och Bengta
Karolina samt yngste sonen Nils Oskar som
föddes i Finspång.
Erik började i folkskolan 1898. Hans
första skolfröken hette Frida Hellgren och
Erik var en duktig elev med fina betyg.
Efter att han avslutat folkskolan började

Erik som elev vid Norra Östergötlands järnvägar, NÖJ, i Finspång. Efter tre år flyttar
han från föräldrahemmet till järnvägens
bostäder i anslutning till stationen. Han
hade då titeln kontorsbiträde, men någon
gång omkring 1915 befordras han och får
titeln kontorsskrivare.
Året 1912 mönstrade han vid Norrköping
västra rullföringsområde och gör året efter
sin militära grundutbildning vid I 5, som
vid denna tid låg i Linköping. Han genomgick en befälsutbildning och under första
världskriget blev han inkallad tre perioder
7

Eric Johnsson, är andra från vänster i bakre raden. Bilden är tagen 1916, men i
vilket sammanhang framgår inte. Det kan möjligen vara hans ordenskamrater.
Linköping C år 1924.
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Hornstäve banvaktstuga på linjen Linköping–Fornåsa.

under åren 1914–1915. Nämnas kan att Erik
Johnsson var en duktig skytt, som på fri
tiden var med i olika tävlingar i Östergötland. Han blev Årets mästerskytt år 1918,
när han vann den stora stadsskjutningen
som Östergötlands skytteförbund anord
nade på Livgrenadjärregementets skjut
banor i Linköping.
Hösten 1920 flyttar Eric Johnsson till
ett nytt arbete som kontorsskrivare i Lin
köping. Orsaken var bland annat att det vid
denna tid gick väldigt dåligt för NÖJ och
därför såg han sig om efter en ny tjänst. Den
nya tjänsten var vid den smalspåriga järnvägen Mellersta Östergötlands järnvägar
som hade sin ledning och administration i
Linköping.
Eric Johnsson arbetade drygt nio år vid
trafikavdelningen i Linköping. Redan efter
ett år befordrades han till förste kontorsskrivare och efter ytterligare ett år blir han
byråassistent, det vill säga andreman vid
trafikavdelningen under trafikchefen Carl

Rydén. I hans arbetsuppgifter ingick bland
annat att göra inspektionsresor på de olika
bandelarna. I samband med dessa, skriver han anmärkningar på olika brister och
oegentligheter som han upptäcker.
Vid en resa den 24 mars 1926 anmärker
han på mattan i en personvagn, men också
på att banvakten i Hornstäve inte passar
vid banvaktsstugan, det vill säga han står
inte vid sidan av linjen när tåget passerar.
Vid en resa i oktober samma år påpekar
han i sin anteckningsbok, att vid stationen
i Klockrike pissoaren är dålig, det är en trasig pärm i väntsalen och att i Vreta Kloster,
är det dålig ordning ute och inne samt att
tågjournalen icke är förd. Det saknas också
särtryck och var dåliga anslag i väntsalen.
Varje sådan inspektionsresa medförde kontakt med ansvarig och efterkontroll. I några fall skriver han särskilda medelanden/
order, som skickades ut till den eller de som
det berörde eller om det var mer allmän
giltigt, till samtliga stationer.
9

Ett exempel är följande konversation som
började med ett meddelande den 26 januari 1926: ”Vad är anledningen till att tåg 2
så ofta påskjuts från Vadstena? I detta fall
bestod tåget endast av 10 axlar.” Detta förhållande medförde en korrespondens med
stinsen i Vadstena som menar att han följt
tidigare order om att hålla nere strömförbrukningen genom att hjälpa el-loket med
ett påskjutande ånglok. Allt slutade med att
maskiningenjören lägger sig i korrespondensen och menar att det skall vara fler
än 12 axlar för ett persontåg och fler än 14
a xlar för ett blandat tåg innan man använder påskjutningslok.
I en del fall blir resultatet av anmärkningarna, att disciplinåtgärder måste genomföras. En uppgift som också ingick i
byråassistentens arbete. Han var med vid
förhör av anställda som gjort sig skyldiga
till bland annat onykterhet i tjänsten. Ett
beteende som renderar personen i fråga allt
från löneavdrag till avsked.
Under tiden som byråassistent genomfördes också införande av enmansbetjäning
på el-loken och även vid växlingstjänst med

ånglok. Eftersom MÖJ var föregångare när
det gällde enmansbetjäning, så medförde
detta att andra järnvägar kom för att studera
och ta del av erfarenheter. Detta verkar också
ha legat i byråassistentens arbetsuppgifter.
Under åren som Eric Johnsson arbetade vid MÖJ i Linköping gick det sämre
och sämre för bolaget och i november 1928
begärs MÖJ i likvidation och ett nytt bolag,
Mellersta Östergötlands Nya Järnvägsaktiebolag tar över den 1 januari 1929. En turbulent tid med osäker framtid gjorde nog sitt
till att Eric Johnsson än en gång ser sig om
efter en ny tjänst och i april 1929 flyttar Eric
Johnsson till en tjänst som linjeinspektör
vid trafikavdelningen vid den gemensamma
trafikförvaltningen för Borås–Herrljunga
järnväg och Varberg–Borås järnväg.
Det är ett och ett halvår innan sammanslagningen när Varberg–Borås–Herrljunga
järnväg bildas i oktober 1930. Några år efter
att Eric flyttat till Borås, flyttar hans syster
Olga från Finspång till Borås. Med tanke på
hans arbete behöver han hjälp med hushållet. Syskonen kom under åren framöver att
följa varandra.

MÖJ ellok nr 2 med persontåg
i Vadstena år 1922.
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Borås nedre järnvägsstation.
Linje- och trafikinspektör vid VBHJ
Borås–Herrljunga järnväg, BHJ, eller som
den först hette, Borås järnväg fick koncession år 1861 och öppnades för trafik 1863.
Järnvägen hade ursprungligen 1217 mm
spårvidd, men den 1 november 1898 var
breddningen till 1435 mm spårvidd klar.
Varberg–Borås järnväg, VBJ, fick koncession år 1876 och öppnades för trafik
1880. Från och med 1919 hade VBJ och
BHJ gemensam förvaltning i Borås. Den
24 oktober 1930 slogs de båda järnvägarna
ihop till Varberg–Borås–Herrljunga järnväg, VBHJ. Nästan tio år drevs järnvägen
som enskild järnväg, men från 1 juli 1940
förstatligades järnvägen efter långa diskussioner, som hade startat redan i början
av 1930-talet.
Som linjeinspektör ingick Eric Johnsson i trafikbyrån och hans arbete innebar

bland annat att under trafikchefsassistenten operativt styra och kontrollera trafiken
på järnvägen. Under sig hade han ett antal kontorsskrivare och kontorsbiträden.
I hans arbetsuppgifter ingick framförallt
att genom inspektioner kontrollera trafiken. Detta innebar att han reste med tågen på banan i mycket stor utsträckning.
Hans resor på VBHJ finns bevarade i den
”Journal över resor och ersättningar” som
han förde under hela sin tid vid VBHJ. Som
ny linjeinspektör genomförde han under
perioden 18–30 april år 1929 tio resdagar
där han enligt journalen gjorde ”undersökning angående trafiken”. Varje dag kontrollerades mellan tre och fem tåg. Utöver dessa
resor gjorde han också avlöningsresor och
särskilda resor vid olika händelser, som till
exempel vid ”Trafikrubbningar på grund av
snöstorm”.
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I hans uppgifter ingick också kontakt
med nya och gamla kunder som utnyttjade
järnvägen för sina transportbehov. I detta
ingick att han hjälpte och övervakade trafikombuden som hade till uppgift att inom
ett visst område sköta kontakten med kunder. Järnvägen hade flera biltrafiklinjer som
också skulle kontrolleras. Även gjordes inspektioner av nya biltrafiklinjer som järnvägen planerade att öppna. En uppgift med
koppling till dessa biltrafiklinjer var att
hämta nya bussar som inköpts, bland annat
från Tidaholm och Motala.
Han var också med vid besiktningar av
banorna. Ett exempel är den besiktning
som gjordes i november 1933 av banan
Varberg–Borås–Herrljunga inför en hastighetshöjning till 90 km/tim.
Från och med årsskiftet 1933/34 beford
ras Eric Johnsson till trafikinspektör, en
titel som innebar att han under trafikchefen Hjalmar von Porat var chef för trafikavdelningen. Som trafikinspektör hade han
ansvar för att ta fram nya tidtabeller. Ett
arbete som också medförde resor för att
vara med vid tidtabellssammanträden med
anslutande järnvägar.
Under den period som han arbetade vid
VBHJ förekom också flera möten med
Militärbyrån inom Kungl. Järnvägsstyrelsen om nya planer för militärtidtabeller som
omfattade flertalet järnvägar inom Sverige.
Ett av hans sista uppdrag innan han flyttade tillbaka till Östergötland, var att hjälpa
till vid den besiktning som gjordes efter
den motorvagnsbrand som skedde på linjen
utanför Ljungs station den 9 maj 1936. En
brand där motorvagnen VBHJ MBCo nr
3 totalförstördes. Besiktningen gjordes av
Assuransföreningens direktör och sakkunnig och avslutades med supé på Skogsryds
restaurant med mat, öl, vin, snaps och likör.
Något som, efter att jag har gått igenom
hans representationsräkningar, verkar ha
varit helt normalt när järnvägen bjöd sina
12

Direktionen vid Varberg–Borås–Herrljunga järnväg, VBHJ, den 18
oktober 1930. Trafikchefen Hjalmar v. Porat med sina medarbetare.
Linjeinspektör Eric Johnson tredje från vänster stående.

Motorvagnen VBHJ MBCo nr 3 brinner på linjen den 9 maj 1936.
gäster. Som en parentes kan nämnas att
Skogsryds restaurant hade egen hållplats
och den utnyttjades vid representation när
järnvägen var värd.

Östra stationen i Norrköping blev Eric Johnssons nya hem. Hit flyttade han och hans syster in
sommaren 1936. I hans ansvar som VD ingick också busstrafik. Bilden tagen i samband med
leverans av buss och lastbil år 1939.
Eric Johnsson innehade befattning som
trafikinspektör fram till 1936 då han och
hans syster flyttar tillbaka till Östergötland
och det östgötska smalspåret.
Trafikchef vid TÖJ
Eric Johnsson blev den 15 juli 1936 trafikchef för Trafikförvaltningen Östergötlands
smalspåriga järnvägar, men också trafikchef och verkställande direktör i bolagen
som ingick i förvaltningen, Norra Östergötlands Järnvägsaktiebolag, Mellersta Östergötlands Nya Järnvägsaktiebolag, Norrköping–Söderköping–Vikbolandets Järnvägsaktiebolag och Norra Tjusts Trafikaktiebolag.
Något år efter att Eric Johnsson börjat sin
nya tjänst vid TÖJ lyckades han värva Allan
Almqvist till tjänsten som trafikinspektör
vid TÖJ. Almkvist arbetade vid VBHJ och

gick SJ stationsskrivarkurs 1930–1931. Eric
Johnsson, som var Almqvists chef under
den tid han var trafikinspektör vid VBHJ
viste nog mycket väl vad han gick för.
Den första rälsbussen som levererades till
det östgötska smalspåret, levererades i slutet av 1937 till Vikbolandsbanan. Året efter
lägger Eric Johnsson i rollen som trafikchef
för MÖJ fram ett förslag till styrelsen, att
man skall köpa ytterligare ett antal rälsbussar och släpvagnar. Argumenten var, utöver
att dessa bussar var mer ekonomiska även
att hastigheten kunde höjas och därmed
gångtiden minskas. Som exempel framgick
att den nuvarande tiden som behövs för att
ta sig från Linköping till Ringstorp skulle
minska från 45 till 25 minuter. Styrelsen
godkände förslaget och en beställning på tre
rälsbussar och släpvagnar gjordes från Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå.
13

En av de första rälsbussarna på MÖJ.
Tc Eric Johnsson tillsammans med ASEA:s representant och
Hilding Carlsson vid en nylevererad elrälsbuss till MÖJ år 1949.
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Totalt ett inköp på 150 000 kronor. Även
inköp av rälsbussar till NÖJ gjordes under
samma tid. På MÖJ sattes rälsbussar i trafik tidtabellsskiftet 1939. Genom införandet av de snabbare rälsbussarna kunde man
nu ordna särskilda hållplatser, så att det
blev enklare för alla som bodde efter banorna att åka tåg.
Redan 1937 hade Eric Johnsson varit i
kontakt med tillverkare av träkolsgeneratorer för drift av motorer med generatorgas i
stället för flytande bränslen. När kriget bröt
ut i september 1939 hade diskussionerna
inte lett till något resultat, men den brist
på bränsle som blev följden gjorde att styrelsen den 25 september 1939 beslutade att
införskaffa generatorer i enlighet med vd:s
förslag för att kunna driva järnvägarnas
lastbilar, bussar och rälsbussar. Totalt 60
aggregat beställdes för behovet inom hela
TÖJ, dock inte från den ursprungliga firman som man hade haft kontakt med, utan
av AB Gasgenerator i Örebro, som byggde
de så kallade Svedlundgeneratorerna. De
första gengasaggregaten monterades på
lastbilar och bussar, men i mars 1940 gjordes den första installationen i en av NÖJ:s
boggirälsbussar. Erfarenheterna blev till
slut mycket goda även om det var många
missöden och driftsstörningar i början.
Den relativt nytillträdde trafikchef
Johnsson fick när han bara hade arbetat
cirka ett år ta hand om en svår olycka som
fick konsekvenser inte bara för järnvägarna
inom TÖJ utan i princip för alla järnvägar
i landet. Det var en sammanstötning som
skedde i augusti 1937 mellan en bil och ett
tåg i närheten av Borgs kyrkogård utanför Norrköping. Fyra personer dog och två
skadades svårt. Reaktionerna på den olyckan blev omfattande och diskussionen om
bättre säkerhet vid vägkorsningar med
järnväg tog fart i tidningarna, men också
genom kraftiga uttalanden från den statliga
kommitté som utredde förbättringar av säkerheten vid järnvägsövergångar.

Eric Johnsson i sin högtidsuniform
som trafikchef vid TÖJ.

I oktober 1939 hände ytterligare en svår
olycka på NÖJ i närheten av Kimstad. Det
var två persontåg som kolliderade ute på
linjen mellan Kimstad och Lillie. Två järnvägstjänstemän förolyckades och ett stort
antal resande skadades. Arbetet med att
utreda vad som skett och ta hand om förolyckades och skadades krav på järnvägen
blev omfattande och påverkade även trafikchefen under en lång tid efter olyckan.
Flera olika insatser för att förbättra ban
orna gjordes under Eric Johnssons tid som
trafikchef. Bland annat gjordes en större
upprustning av bron över Stångån i Lin
köping och också förbättringar av lastningen av sockerbetor, genom att man byggde
särskilda betlastningsanordningar vid flera
stationer på MÖJ.
15

År 1944 ordnade TÖJ ett 70-årsjubileum.
Det var bandelarna Pålsboda–Finspång
inom NÖJ och Fågelsta–Vadstena järnväg
inom MÖJ som startade 1874. Orsaken till
att man valde att fira just 70 år var att man
trodde att järnvägarna skulle vara förstatligade vid 75 års jubileet. Vid festligheterna i
Norrköping och Linköping delades medaljer ut till äldsta anställda och en jubileumsbok gavs också ut. Boken behandlar NÖJ,
MÖJ och även VSBJ som ingick i MÖJ.
Ett lite mer speciellt uppdrag som trafikchefen fick under 1940-talet var att ordna
transport för kungliga jakter i trakten av
Hjortkvarn. Åren 1942, 1946 och 1948 fick
NÖJ ordna transporten av det kungliga
jaktsällskapet mellan Pålsboda och Trolleflod. Till Pålsboda ankom sällskapet med SJ
tåg, med bl.a. kungavagn för att sedan fortsätta med rälsbuss till Trolleflod, där bilar
väntade för transport ut i Folkströms kronopark. Trafikchefen och ett antal andra
järnvägsanställda ingick i järnvägens uppvaktning, som tog hand om resan på NÖJ.
Eric Johnsson uppklädd i högtidsuniform
och stinsen i Pålsboda hälsade kungen och
hans sällskap välkomna i Pålsboda.
Efter kriget togs frågan upp om att även
inskaffa rälsbussar till den elektrifierade
delen av MÖJ. Banan hade relativt god
ekonomi vid denna tid och styrelsen tog
redan 1946 beslut att beställa en rälsbuss
med elektrisk drivning för att användas på
MÖJ:s elektrifierade linjer. Tillverkare var
ASEA och Hilding Carlsson. Den senare firman hade också levererat rälsbussarna som
redan användes inom TÖJ.
I mars 1949 levererades den första el-rälsbussen till MÖJ. Den andra bussen levererades cirka ett år efter den första. Fordonen
hade i stort samma uppbyggnad och utseende som de tidigare boggirälsbussarna med
förbränningsmotorer. Den största skillnaden var pantografen på taket som leder ner
strömmen från kontaktledningen till mo16

Kungen går ombord på rälsbussen som skall föra honom och hans
jaktsällskap till Trolleflod på NÖJ för vidare transport till jaktskogen.
Bilden tagen i Pålsboda den 16 september 1946. Eric Johnsson vid
rälsbussen och stinsen i Pålsboda avvaktar.
Rälsbussar på smalspårig järnväg väckte stor uppståndelse och än
värre blev det när elrälsbussarna levererades till MÖJ. Här är Eric
Johnsson tillsammans med en av flera delegationer som besöker
Borensberg för att få se gammalt och nytt, dvs. elmotorvagnen
”Ankan” och en nylevererad elrälsbuss.

Inspektion i Sköllersta. Baningenjör Laurell, Tc Eric Johnsson och
representant från yrkesinspektionen vid sidan om NÖJ:s häftiga
inspektionsbil.

torn. Tyvärr blev denna satsning kortvarig,
eftersom SJ efter förstatligandet beslutade
att ta bort den elektriska drivningen av
tågen på f.d. MÖJ. Redan efter 6–7 år avställdes fordonen, trots att de visat sig var
mycket lönsamma.
Som jag tidigare nämnt tog SJ över de
östgötska smalspåriga järnvägarna, vilket
helt naturligt blev en mycket viktig och stor
fråga där styrelserna i de olika bolagen tillsammans med Eric Johnsson fick lägga ner
mycket arbete. Detta trots att Eric Johnsson personligen var emot ett förstatligande.
Efter många års diskussioner bestämde
riksdagen den 17 maj 1939 att samtliga enskilda järnvägar utom några med koppling
till industrier skulle förstatligas. Genomförandet kom att försenas av att andra
världskriget bröt ut, men efter krigsslutet
bestämdes att övertagandet skulle ske un-

der 1947. De första diskussionerna mellan
beredningsgruppen inom SJ och järnvägsbolagen kom i gång i september 1947, då en
delegation under tre dagar reste runt för
att besiktiga banorna som staten skulle ta
över. Delegationen som leddes av byråchef
Erik Malmkvist skulle efter besiktningen
inleda preliminära förhandlingar med de
olika järnvägsbolagen. Trafikchefen Eric
Johnsson tillsammans med representanter
för styrelsen och trafikförvaltningen hade
ordnat extratåg på Arkösundslinjen, Valdemarsvikslinjen och mellan Norrköping och
Örebro. Linjerna som ingick i MÖJ besiktigades vid ett senare tillfälle. Delegationens
ledare byråchef Malmkvist uttalade sig i
tidningen att han trodde att genomförandet
av förstatligandet skulle dröja, men beslut
skulle troligen fattas under 1948. Han påpekade att förhandlingarna bara hade börjat.
Under 1948 fortsatte diskussionerna och
järnvägsbolagen tog fram underlag för de
fortsatta förhandlingarna, men det gick
trögt. Först i början av februari 1949 fick
bolagen ett förslag från beredningsgruppen. Bolagen lämnade ett motförslag i slutet
av månaden, men sen hände inget. Enligt
beredningsgruppen så väntade man på vad
som skulle sägas i den interpellationsdebatt
som skulle genomföras i riksdagen i slutet
av maj.
Det framkom nu att förhandlingarna var
mycket segslitna. Orsaken var främst att
man hade olika uppfattningar om de ekonomiska villkoren. De statliga representan
terna menade att järnvägarna under de
svåra tiderna under 1930-talet hade blivit
subventionerade genom nedskrivning av
lån, men att dessa pengar hade gått till utdelning till aktieägarna och inte återinvesterats i järnvägarna. Detta var något som
bolagen förnekade och pekade på den upprustning som skett av banor, men framför
allt investering i ny modern rullande materiel som rälsbussar.
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Under 1940-talets senare del diskuterades förstatligandet av järnvägarna inom
TÖJ. Olika grupper av tjänstemän besökte banorna för att få en uppfattning om
tillståndet. Här är en grupp med bland annat Eric Johnsson och SJ-chefen Erik
Upmark på besök i Finspång med ångloket NÖJ 13 i bakgrunden.
Efter fortsatta förhandlingar under året
möttes man i Norrköping i början av november och då träffade man en överenskommelse, som innebar att banorna och en
del av busstrafiken skulle övergå i statlig
ägo från och med den 1 juli 1950. Den 26
februari undertecknades den preliminära
överenskommelsen på Östra station i Norrköping.
I den grupp på åtta personer som förhandlade med den statliga beredningen ingick förutom Eric Johnsson, förman Hugo
Öhman, redaktör Arvid Karlsson, borgmästare Anders Öster, häradsdomare S.P.
Hollertz, disponent Hemmar, ombudsman
John Eriksson och direktör Arne Elmgren.
Den röststarkaste delen inom denna grupp
representerade Norrköpings kommun som
genom sitt stora aktieinnehav kom att vara
styrande. Ett förhållande som medförde
vissa problem inom gruppen.
18

Frågan är om och hur Eric Johnsson i
dessa förhandlingar kunde agera, han hade
visserligen en roll som styrelsemedlem men
var helt klart vald av majoriteten av aktie
ägarna. Han skulle också tillsammans med
tjänstemännen på trafikbolaget bereda
förslag och underlag som behövdes vid förhandlingarna.
Eric Johnsson var helt klart mycket negativ till övertagandet och i ett brev till bankdirektör E. Beskow redogör han för sina
synpunkter. Att han själv icke vill fortsätta
inom SJ framgår helt klart. I brevet framgår också att han ångrar, att han inte sökte
en ledig tjänst vid Saltsjöbanan 1942 eftersom den banan inte skulle förstaligas.
Man kan också se hans flytt från VBHJ
som en följd av att den järnvägen skulle förstatligas.
Det som återstod nu var att riksdagen
och bolagsstämmorna för de olika bolagen

En högtidsklädd trafikchef tar emot gästerna vid den stora
avskedsfesten den 2 juni 1950 i Folkborgen, Norrköping.

Järnvägens personal kommer till festligheterna i Folkborgen per
extratåg som stannat vid en tillfällig hållplats.

skulle godkänna avtalet. I mars godkände
riksdagen avtalet och bolagsstämmorna
godkände avtalet en första gång i mars för
att sedan konfirmera det vid de ordinarie
stämmorna den 2 juni 1950.
Övertagandet hade nu bestämts att ske
den 1 juli 1950 och nu kunde planeringen
starta för hur det praktiska övertagandet
skulle ske för respektive järnväg. Av tidigare nämnda skäl avböjde trafikchef Johnsson övergång till SJ och valde att sluta i och
med det statliga övertagandet. Han hade
redan i slutet av 1949 fått erbjudande om att
börja som trafikchef på Lidingöbanan, en
järnväg som inte skulle förstatligas.
Efterdebatten om avtalet kom mest att
handla om Norrköpings roll i förhandlingarna, men ingenstans finns några direkta
anklagelser mot enskilda personer inom
förhandlingsgruppen. Många tyckte att
det ekonomiska resultatet för aktieägarna
var dåligt, men resultatet för personalen
som nu blev statligt anställda med högre
lön direkt från första dagen och med bättre
pensionsvillkor var en klar framgång.
För Eric Johnsson och de olika bolagstyrelserna var det självklart att personalen
skulle inbjudas till avslutningsfest med
medaljutdelning och middag.
En omfattande planering startade där
trafikchefen var drivande och även den
som gjorde mycket av förberedelserna.
Framtagning av personallistor med antal
arbetsår, ordnande av medaljer samt också
införskaffande av obligationer som skulle
vara en gåva till samtliga anställda.
Festligheterna genomfördes i Norrköping, närmare bestämt i Folkborgen. Där
dukades för drygt 800 personer. Ett stort
antal anställda hyllades med medaljer som
utdelades av landshövding Hamilton under
överseende av bland andra SJ-chefen generaldirektör Erik Upmark och tjänstemän
inom SJ samt riksdagsmän, andra representanter för kommuner och företag.
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Eric Johnsson på utflykt med sin syster, som
också var fotograf vid detta tillfälle.

Eric Johnsson tillsammans med järnvägsförvaltningens pensionärer på utflykt till
Arkösund torsdagen den 7 juli 1949. I bakgrunden restaurangen som Eric Johnsson
blev ägare till.
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Avskedsfest den 8 september
1950 med arbetskamrater och
vänner i våningen på Östra
station, Norrköping. Flera av
hans närmaste arbetskamrater
finns med på bilden.

En följd av att staten skulle ta över verksameten inom TÖJ var att Norrköping–
Söderköping–Vikbolandets järnväg avyttrade sitt markinnehav i Arkösund. Redan 1895 hade järnvägen köpt omkring
62 tunnland, det vill säga en stor del av
det som blev Arkösund. En orsak till att
järnvägsbolaget köpte in ett detta stora
markområde var för att man ville undvika
rättegång, eftersom man inte hade fått rätt
att expropriera området som behövdes
för att anlägga en hamnanläggning. Den
del av marken som inte direkt behövdes
för stationsområde och hamnanläggning,
delades upp i villatomter, samt tomter för
hotell, restaurang och badhus. Järnvägsbolaget byggde året efter hotell, restau
rang och badhus. Tomter utarrenderades
till många norrköpingsbor, varav flera
hade anknytning till järnvägsbolaget. I
dagens Arkösund kan man upptäcka gatunamn med direkt koppling till järnvägens
tjänstemän.
Åren 1945–1947 gjordes en omfattande
restaurering av hotell- och restaurangbyggnaderna. Varmbadhuset byggdes om
till sommarhus för trafikchefen Eric Johns-

son. Året före statens övertagande av järnvägen såldes hotell, restaurang, mark- och
sjöområde samt badhusholmarna till trafikchefen. Även de redan utarrenderade tomterna såldes till villaägarna. Trafikchefen
blev nu hotell- och restaurangägare.
Arkösund betydde mycket för Eric Johnsson, vilket man kan se på många olika sätt.
Han bodde där på somrarna och gjorde
mycket för att dra folk till den lilla bad
orten. Badtågen var också en viktig del i att
popularisera Arkösund som badort. Flera
personalresor till Arkösund anordnades
också under hans tid som trafikchef.
Eric Johnssons sista arbetsdag som trafikchef och vd för TÖJ blev han hyllad av
personalen i samband med att den nye ägaren, staten överlämnade det formella köpebrevet. De olika personalkategorierna inom
järnvägen hyllade trafikchefen med tal och
presenter. För de högre förvaltningstjänstemännen överlämnade baningenjör Torsten Laurell ett kartfodral innehållande en
bilkarta över Sverige, försedd med en särskild belysningsanordning. En present som
den bilintresserade trafikchefen nog uppskattade extra mycket.
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Trafikchef vid
Trafik AB Stockholm–Södra Lidingön
År 1949 avled Södra Lidingöbanans verkställande direktör John Anders Ericsson.
Han hade arbetat som vd i trafikbolagets
tjänst i 24 år. AB Gasackumulator (AGA)
som var banans huvudägare började söka
ny vd, men ett flertal av de tilltänkta personerna föll av olika anledningar bort. Hur
Eric Johnssons namn kom upp i diskussionen om en ny vd är något oklart, men det är
som också framgått tidigare, helt klart att
han i samband med att östgötajärnvägarna
skulle övergå till SJ var intresserad av ett
liknande arbete vid en icke statlig järnväg.
Hans goda kontakter måste helt klart varit
positiva för hans möjligheter att komma i
fråga som ny vd för Lidingöbanan.
Bolaget hade sedan 1940-talet gemensam förvaltning med Lidingö Trafik AB
och Lidingö Omnibus AB, något som Eric
Johnsson var familjär med. Hans roll i TÖJ
och Norra Tjust hade ju innehållit ett liknande förhållande, det vill säga att arbeta
både med tåg- och bussverksamhet.
När Eric Johnsson började sitt arbete vid
Trafik AB Stockholm–Södra Lidingön fick
han ta över ett större projekt som innebar en upprustning av banans signal- och
säkerhetssystem. Ursprungligen var detta
kopplat till den diskussion om dubbelspårsbygge som hade förts. Bolaget hade
under år 1950 föreslagit AB Svenska Gasackumulator AGA, Lidingö att i samarbete
projektera arbetet. I december samma år
lämnade AGA anbud på införande av ett
helt nytt signalsystem som kunde förenkla
och öka kapaciteten utan att man behövde
bygga dubbelspår utefter hela banan. Det
nya signalsystemet beställdes i januari 1951
och under cirka två och ett halvt år byggdes
banan om med nya uppkörningsbara växlar
och nytt signalsystem. Det mest karakteristiska för systemet var att det fungerade helt
lokalt. Inget ställverk eller personal behöv22

Lidingöbanans motorvagn och släpvagn vid ändhållplatsen vid
Humlegården år 1947.

des för dirigeringen av trafiken. Kostnaden
för systemet var endast 5 % av vad ett dubbelspårsbygge skulle ha kostat.
Under 1950-talets början moderniserades stationshusen genom att väntsalarna
byggdes in, värme och belysning förbättrades samt kiosker byggdes i anslutning
till stationsbyggnaderna. En betydande
utvidgning av spåranläggningen gjordes
också i anslutning till Svenska Shells och
Margarinbolagets anläggningar på Lidingö.
Eric Johnsson arbetade som vd till 1961.
Han var då 70 år och levde sedan som pensionär på Lidingö. Dagen innan lucia år
1977 avlider han, 86 år gammal.

Hur var Eric Johnsson som person?
En skåning uppväxt i Östergötland. Han
verkar ha varit socialt kompetent med ett
stort kontaktnät över i princip hela Sverige.
De skånska rötterna verkar ha funnits kvar
hela livet. Medlem i Skånska Gillet under
tiden i Norrköping tyder på det. Resor och
då särskilt bilresor var ett intresse som han
tyckte om. Under många år var han styrelsemedlem i Turisttrafikförbundet. Av hans
personliga dokument och bilder framgår
att just bilresor var något som intresserade
honom. Till och med under kriget gjorde
han privata resor med sin bil. Konstigt nog
hade bilen inte gengasaggregat. Man kan
undra hur han fick tag på bensin, något som
då var mycket svårt för privatpersoner.
Eric Johnsson var medlem i Odd Fellow
Logen N:o 19 Louis de Geer i Norrköping
men också i Logen N:o 91 Stångebro i Linköping. Under 1940-talet var han också
med i Norrköpings Polytekniska förening.

Eric Johnsson tillsammans med besökare som skall åka med NÖJ:s
inspektionsbil. Observera kameran i Eric Johnssons vänstra hand.

Han var en duktig ledare och företagsman och hans person och sätt gjorde honom, som jag förstår, mycket omtyckt som
ledare. Man måste också erkänna att han
under tiden som trafikchef vid det östgötska
smalspåret hade och kunde knyta mycket
bra medarbetare till sig, som till exempel
baningenjören Torsten Laurell och maskiningenjören Yngve Blomstrand. Dessa kunde
bistå med den tekniska kompetensen. Själv
hade han ingen teknisk utbildning, men det
är helt klart att han var tekniskt intresserad, vilket måste ha underlättat vid många
av besluten som behövde tas både som trafikchef för Östgötabanorna och Lidingö
banan.
Eric Johnsson var intresserad av fotografering och enligt vad jag fått höra så
uppmuntrade han övriga i ledningen att
fotografera. Väldigt många av bilderna som
finns bevarade i hans arkiv har antingen
maskiningenjören Yngve Blomstrand eller
baningenjören Torsten Laurell tagit, men
Eric Johnsson var också en flitig fotograf.
En liten kommentar till stavningen av
hans namn. I det första dokumentet som
finns bevarade, födelse- och dopboken
stavas hans namn Erik Jonsson. I betygskataloger m.m. är efternamnet ändrat till
Johnsson, men förnamnet stavas Erik. Senare under hans yrkesverksamma tid ändras stavningen till Eric Johnsson, vilket jag
har tagit fasta på i denna berättelse.
Underlaget till denna artikel kommer i stor
utsträckning från Eric Johnssons efterläm
nade arkiv som tillhör Järnvägsmuseet och
finns bevarat i Östergötlands Järnvägsmu
seum i Linköping. Bilderna, om icke annat
anges, kommer också från Eric Johnssons
arkiv.
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Björn Edman

En kyrkbok över enbart järnvägsfolk

Järnvägar är inte bara teknik. Det gäller
även att ta vara på järnvägens kulturhistoria, alltså de människors öden som levde
i anslutning till järnvägen.

trafik. Dessutom finns anteckningar 1917
från byggandet av sträckan Gällivare—Porjus, alltså fram till dess att även denna bana
öppnades provisoriskt.

Rallarelagen förr i tiden var ofta löst sammansatta arbetslag. De flesta var säkert
folkbokförda i sina hemsocknar när de
sökte arbete på annat håll. Det var oftast bara i samband med någon form av
kyrkliga förrättningar, exempelvis vigsel,
barnafödande eller dödsfall, som man behövde föra bok på plats och meddela hemsocknen. Speciellt förkom detta på avlägsna platser. Ett exempel på detta är
byggandet av Riksgränsbanan och senare
av järnvägen Gällivare—Porjus. Här upprättade man en särskild så kallad ministerialbok över förrättningarna, ungefär
som om det hade varit en egen församling.
Boken går under namnet ”Statsbanan Gällivare—Riksgränsen” och fördes av den
särskilda järnvägspastor som tjänstgjorde
under bygget. Verksamheten ansågs vara
en filial till Jukkasjärvi församling, som
senare också tog hand om själva kyrkboken. Den fördes över till Landsarkivet i Härnösand 1973. Boken innehåller uppgifter
om födde, vigde och döde samt konfirmerade 1899—1902 vid Riksgränsbanan, det
år som järnvägen invigdes för provisorisk

Järnvägspräster
Theodor Wermelin (1865—1930) var järnvägspastor vid det pågående banbygget
våren 1899–juni 1901. Det påstås att det
var hans vän och kamrat från studietiden i Uppsala Olof Bergqvist som lockade
honom till den äventyrliga arbetsuppgiften
vid järnvägsbyggandet genom fjällvärlden.
Denne tjänstgjorde nämligen vid sekelskiftet som kyrkoherde i Gällivare. Wermelin
efterträddes av Petrus Nordfors (1844—
1911) som var järnvägspastor i Vassijaure
från juli 1901 till december 1902. Egentligen
var han vice komminister i Uppsala-Näs.
Vid något tillfälle fick Wermelin ta hjälp
av sin norske kollega jernbanepastorn K.
Björstad i Narvik med en förrättning. Det
gällde dop av två barn i början av februari
år 1900 samt en begravning samma dag.
Man kan ana att det inte var så lätt att ta sig
fram vid denna tid på året.

Rallarkyrkogården i Tornehamn.

Några rallare gifte sig med norska flickor
Många av rallarna var ungkarlar. Några
av dessa kom att gifta sig under tiden för
banbygget. Vigselanteckningarna i boken
är e ndast fem och alla gäller året 1902. I
samtliga fall skedde giftermålet med norska
kvinnor.
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Ingenjör Jacob Calander med familj och arbetskollegor i Vassijaure sommaren 1900.
Sedan kom barnen
År 1899 döptes fyra barn, varav två oäkta,
det vill säga mödrarna var ogifta. Tiden från
den antecknade födelsetiden och dopet var
ibland lång, upp till nio månader – säkert
också ett uttryck för de svåra kommunikationerna. Följande år finns 10 barn antecknade, därav två oäkta. Bland fädernas titlar
finns snickare, ingenjör, smed, bokhållare,
”handelsbestyrer”, materialvakt och materialskrivare, alltså yrken som på olika sätt
anknyter till järnvägsbyggandet.
1901 hade antalet döpta barn stigit till 21.
Tittar vi här på pappornas hemorter finner
vi Umeå, Asarum, Revsund, Malmberget,
Klippan, Alsen, Bollnäs, Frostviken, Långsele, Jukkasjärvi, Västerfärnebo, Luleå,
Gudmundrå, Tornehamn och Vassijaure. De
kom allstå från tämligen spridda orter runt
om i Sverige. Dessutom kom fyra fäder från
Norge, och några ortsuppgifter saknas. Kan26

ske kan någon släktforskare här finna någon
släkting som ”försvunnit” från h
 emorten.
Sista året, 1902, finns 12 födelse- och
dopanteckningar. Fortfarande kunde tiden
mellan födelse och dop bli extremt lång
ibland. Normalt stadgades att dopet vid
denna tid skulle ske inom sex veckor men i
dessa trakter fick man säkert ha överseende
med att det tog längre tid. Här hittar vi en
flicka som föddes i september 1900 men
som inte kom till dopet förrän i maj 1902.
Sex barn konfirmerades i Vassijaure
Konfirmationsdelen av boken omfattar åtta
anteckningar, tre från 1901 och fem från
1902. Det handlar sammanlagt om tre pojkar och fem flickor i åldrarna 13—16 år.
Några av barnen var från Norge. Nattvardsgångarna ägde rum i september 1901 respektive oktober 1902, vid båda tillfällena i
Vassijaure.

Smittsamma sjukdomar
Uppgifterna i dödboken är mer spektakulära. Att bygga järnväg i detta område var
givetvis mycket ansträngande såväl i fysiskt som psykiskt avseende. Arbetsmiljön
var dålig, och påfrestningarna i psykiskt
avseende stora.

Svarta Björns gravplats på Rallarkyrkogården
i Tornehamn.

De flesta som dog vid järnvägsbygget
avled i Tornehamn där man upprättat
ett sjukhus, men några av de sjuka avled i
Vassijaure. De allra flesta är begravda på
Tornehamns kyrkogård. Gravnumret har
också angivits i boken.
Smittsamma sjukdomar drabbade förstås
rallarlagen. Hygienen var inte den bästa.
Tyfoidfeber (nervfeber) krävde åtta dödsfall under perioden från slutet av mars till
början av juni 1901. Sjukdomen hade drabbat handelsplatsen i Rombaksbotn i början
av året och där avled ett tiotal personer.
Smittan spreds sedan med rallarna in i Sverige. Många fall av tuberkulos finns också
bland dödsfallen. Vid denna tid hade man
ännu inte hunnit få någon effektiv bot mot
sjukdomen. Några dog av lunginflammation eller av hjärtfel. Även slaganfall (stroke) förekommer.
Flera barn i åldrarna 0—3 år finns också
med i dödlängden. De flesta av dessa torde
vara födda i samband med järnvägsbyggandet.
Svarta Björn
Plötsligt faller blicken på en anteckning
från den 19 september 1900: ”Anne Rebecka
Hoofstad från Hennes, Bratlands Sogn, Hel
geland, Norge, N. u. [=norsk undersåte], född
1878 7/4. Ogift kvinna. Miliartuberculos
[= spridd tuberkulos], dödsattest af läkare.
Begravd 23/9 på Tornehamns kyrkogård,
grav nr 85. Avis till Bratland 23/10 1900.”
Denna kvinna brukar betraktas som den
legendariska rallarkockan ”Svarta Björn”.
Om henne finns många berättelser och
myter. Av vissa anses hon ligga begravd
under det vita träkors som har inskriptionen ”Anna, Norge”. Hennes dödsdatum på
korset har dock ändrats flera gånger. Kanske har man skrivit fel vid ommålning. På
senare år har man i varje fall försett korset
med ovanstående dödsdatum för att passa
ihop med dödboken.
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Våldsam död
Antalet fall av våldsam död överskrider
riksgenomsnittet många gånger om. Det är
till stora delar en tragisk läsning.
Två personer drunknade i Abiskojokk: en
28-årig järnvägsarbetare 1899 och en 49årig norsk kvinna 1902. En 50-årig norsk
man blev innebränd i samband med en eldsvåda sommaren 1900. I december samma
år dog en 19-årig murare från Helsingfors
efter ett fall från järnvägsbanken. En 40årig banvakt från Frösö socken omkom
sommaren 1902, då han blev överkörd av
ett tåg. I samband med ”olyckshändelse vid
arbete” dog en 24-årig arbetare från Sillhövda i Blekinge och hösten 1901 omkom en
22-årig banvaktsson från Odensala i samband med en olycka. Strax dessförinnan
dog en 34-årig man från Nye i Jönköpings
län då han blev kvävd under ett lass som
stjälpt i samband med körning. En liknande
olycka inträffade i mars 1901. Denna kostade en 22-årig norsk arbetare livet. En

annan norsk arbetare kvävdes i en snötunnel i mars 1901. Sprängningsolyckorna var
säkert många. Vintern 1900/01 skördade
dynamiten tre liv under kort tid.
Många hade svårt att stå ut i den hårda
miljön och det svåra klimatet. Under sommaren 1901 hängde sig en elev från Tekniska högskolan men han fick en ”kristlig
begravning” på Tornehamns kyrkogård
eftersom det hade skett ”under oansvarighet”. Självmördare fick nämligen tidigare
inte begravas på kyrkogården. Begravning
i tysthet gällde däremot för den 30-årige
a rbetare från Stockholm, som i oktober

1901 begick ”sjelfmord medelst dynamit”.
Mitt i sommaren 1901 påträffades liket
av ett nyfött flickebarn i skogen. Modern,
en norsk kvinna, anklagades för barnamord. Senare samma år påträffades en två
månaders pojke död, son till en ogift kvinna,
”vars hemvist är okänd”. Pojken var kvävd,
men kanske hade det skett av olyckshän
delse enligt den obduktion som utfördes.

Rallarkyrkogården
med dess minimala
kapell.
28

Sjukstuga i Vassijaure under byggnadstiden.
Ett vanligt sätt förr att försöka framkalla
abort var genom att inta fosfor. Men ibland
kunde det gå riktigt illa. Hösten 1902 dog
nämligen en 38-årig kvinna från Gällivare
av fosforförgiftning, sedan hon samma dag
som hon dog framfött ett dödfött flicke
barn.
Det var således mycket sorgligt förknippat med de ibland glättiga uppgifterna om
rallarlivet.
Porjusbanan
Efter 14 års uppehåll tycks man ha ”återanvänt” boken för liknande anteckningar
från statsbanebygget mellan Gällivare och
Porjus. Här finns bara förrättningar från
1917: 2 lysningar, 11 döpta och 1 avliden (en
femtonåring som drunknade). De döptas
föräldrar hade nu hemort i Porjus men även
i Riksgränsen, Rensjön, Abisko och Björkliden. Den tjänstgörande järnvägspastorn
hette Brandt.

Källa
Statsbanan Gällivare—Riksgränsen. Mi
nisterialbok 1899—1902… Landsarkivet i
Härnösand (Finns som elektronisk resurs
hos Arkiv Digital; betaltjänst).
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Kungliga väntsalen
på Stockholms central

Historik
Inledning
Kungliga väntsalen på Stockholms central
har funnits på samma plats i drygt 110 år
men dess historia går längre tillbaka än så.
Rummen är tämligen okända för de flesta
och de har heller inte tidigare undersökts
närmare avseende sin byggnadshistoria. På
Jernhusens uppdrag har författarna tagit
fram ett antikvariskt vårdprogram 2016
varvid lokalens historia kunnat utredas
närmare. Artikeln bygger på detta arbete.
Företeelsen med särskilda väntsalar för
de kungliga är lika gammal som tåget självt.
Kungliga väntsalen på Stockholms central
är inte landets äldsta men är den enda som
i dag har kvar sin funktion. Den hör till en
liten exklusiv skara av påkostade rum som
fortfarande nyttjas av kungliga familjer i
Europa. Endast i fyra av Europas monarkier
lever företeelsen kvar.

Vy av väntsalen mot
väster.

Kungliga väntsalar i Europa i dag
I vårt arbete med att ta fram vårdprogrammet hittade vi en bok som specifikt behandlar ämnet ”Kungliga väntsalar”. Det är
den holländska boken Koninklijke wachtkamers, Royal Waiting Rooms, som gavs
ut 2014. Bokens redaktör är, Ton Honing,
chef för den nederländska statliga järnvägen och ansvarig för deras kungliga vänt-

salar. Boken är inte ett vetenskapligt verk
utan mer en presentbok med vackra bilder.
Sannolikt täcker boken inte alla bevarade
väntsalar. Antagandet görs med anledning
av att de kungliga väntsalarna i Malmö och
Vagnhärad inte finns med. Men boken ger
en aktuell inblick i ämnet och sammanfattningsvis berättar den följande (väntsalarna
i Malmö och Vagnhärad har inte räknats in
i den här sammanfattningen).
I dagens Europa finns det 30 bevarade
kungliga väntsalar varav åtta fortfarande
har kvar sin ursprungliga funktion (Holland 3 st, Danmark 2 st, Sverige 1 st, Belgien 2 st). Till dessa åtta kan läggas fyra till
som nyttjas av presidenter (Finland, Ryssland och Tjeckien). Sex stycken nyttjas som
exklusiva mötesrum och/eller för event.
Fyra är museer, tre är restauranger, två är
1:a klass väntsal, två är privata kontor och
en är privatbostad.
Nära hälften är skyddade som byggnadsminnen varav en ingår i världsarvet i Potsdam. Gemensamt för dem alla är att de är
byggda för att vara representativa och i
vissa fall monumentala. Flera är byggda
som mer eller mindre separata paviljonger
och tydligt synliggjorda i stationernas exteriörer. Förvånansvärt många har restaurerats under de senaste tjugo åren. Den äldsta
är från 1850-talet och den yngsta byggdes
på 1940-talet men har inredning från 1996
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ritad av den kände arkitekten Philippe
Starck. Men de flesta tillkom under 1800talets senare del. Intressant är också att
boken ger en bild som stämmer väl överens
med den kungliga väntsalen i Stockholm,
att många inte är så kända utan är något av
stationernas hemliga rum.
Den bakgrundsbild boken ger företeelsen
kan sammanfattas så här. De första järnvägsstationerna var enkla byggnader som
kom att ersättas av monumentala byggnader, resenärspalats, som med stolthet
visade på den industriella revolutionens
landvinningar. Järnvägen innebar en möjlighet till ökad handel och välstånd. Tåget
matchade makthavarens status, och tåget
var inte bara ett vackert transportmedel,
det var också ett perfekt visitkort både för
monarken och för järnvägsbolaget. Tågresande gjorde att monarken kom närmare
folket men underlättade också kungafamiljernas visiter hos varandra. Tåg spelade en
stor roll för rekreation och politisk aktivitet
för flertalet av Europas kungahus.
I Europa i dag har de statliga järnvägsbolagen bolagiserats och skiljts från staten.
Järnvägsbolagen måste kombinera affärsmässiga mål med en viktig roll i samhället.
I den rollen ingår att värna kulturhistoriska
värden. Kungliga väntsalar är ofta stationernas dolda pärla, det förgångnas mest
bevarade hemlighet. Mer och mer förstår
järnvägsbolagen värdet av att bevara de
kungliga väntsalarna intakta. De vårdar
detta kulturarv, vilket möjliggör en blandning av gammalt och nytt.
Kungliga väntsalarnas funktion
De kungliga väntsalarna användes inte bara
som värmestuga och vilrum för kunglig
heterna i väntan på tåg utan de hade en tydlig representativ funktion. Det var här man
tog emot och tog avsked av gästande stats
överhuvuden. Därav behovet av representativa och stora rum. På Stockholms central
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Kung Gustav V lämnar den kungliga gången
inför en tågresa på 1940-talet. Ovanför syns
riksvapnet och den pampiga baldakinen.
fanns i anslutning till den kungliga vänt
salen en extra bred perrong där arméns
musikkår spelade och soldaterna paraderade. På perrongen lades mattor ut framför
entrén till den kungliga gången vilken i sin
tur ledde till den kungliga väntsalen.
Ingången från perrongen markerades
med en pampig baldakin med stora riks
vapnet och ingången från Vasagatan markerades med ett skärmtak krönt med en
kunglig krona. Detta kan jämföras med de
tillfälliga äreportar som restes vid Stockholms slott när gästande kungar kom med

Kung Olov V av Norge på statsbesök i Stockholm år 1959. Byggandet av det nya C-huset
pågår. Kungliga gångens portal med dess
riksvapen och baldakin har därmed skattat
åt förgängelsen.

Bland de personer som genom åren besökt
den kungliga väntsalen återfinns USA:s tidigare president Dwight D. Eisenhower.

båt. Dagens äreportar kan sägas vara flaggspelen på Norrbro och Slottsbacken där det
gästande statsöverhuvudets nationsflagga
vajar tillsammans med den svenska fanan.
Än i dag nyttjas väntsalen i Stockholm på
detta sätt om än sällan eftersom statsöverhuvuden oftast anländer med flyg. Senast
den nyttjades av kungahuset var 2014 då
kronprinsessan Victoria återinvigde Cent
ralstationen efter den omfattande grundförstärkningen.
Kungliga väntsalen har haft besök av
många kungligheter och andra statsöver
huvuden som prinsen av Wales (blivande
kung Edvard VIII) och hans bror prins
Georg (blivande kung Georg VI) 1932,

Christian X av Danmark och Håkon VII av
Norge 1939, Kronprinsessan Märta av Norge 1952, Etiopiens kejsare Haile Selassie I
1954, Fredrik IX av Danmark och drottning
Ingrid 1959, Olav V av Norge 1959, USA:s
tidigare president Dwight ”Ike” Eisenhower 1962, Drottning Ingrid av Danmark
1966, Margrethe II av Danmark 1973 för att
nämna några.
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A.W. Edelswärds ritning från 1869 kom att ligga till grund för
stationshuset vid Stockholms centralstation.
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Stationshuset
Stockholms centralstation invigdes 1871
efter beslut 1865 att de norra och västra
stambanorna skulle knytas samman. Stationsbyggnaden ritades av SJ:s chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelswärd och var
landets största. Den var till och med huvudstadens största byggnad efter Kungliga slottet. Samtiden ansåg att byggnaden
var allt för stor för den verksamhet den
skulle fungera för. Tiden kom dock snart
att visa att det var motsatsen som gällde.
Ursprungligen fanns det fyra funktioner
i byggnaden. Den höga bottenvåningen

Samtiden ansåg att 1872 års stationshus var
allt för stort. Dessa planskisser från 1872, 1910
respektive 1927 visar att så inte var fallet.

innehöll främst vestibul och väntsalar
samt utrymmen för hantering av resgods,
dvs. rum för de resande och deras bagage.
De två övre våningarna innehöll kontors
lokaler för Järnvägsstyrelsen. På gavlarna i
norr och söder fanns stora bostadsvåningar för höga chefer. På mittpartiets översta
tredje våning fanns mindre bostäder för
bland annat biljettförsäljare.
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Den äldsta kungliga väntsalen
Enligt de äldre ritningar som finns bevarade i Riksarkivet fanns det från början ingen
kunglig väntsal i stationshuset. I botten
våningen fanns det fyra väntsalar för fyra
kategorier av resande, 1:a klass, 2:a klass,
3:e klass och ankommande resenärer. Störst
väntsal hade 3:e klass. 2:a klass väntsal och
väntsalen för ankommande var ungefär
lika stora medan 1:a klass väntsal var minst.
I anslutning till 1:a och 2:a klass väntsalar
fanns separata damrum med egna klosettrum (toaletter). För 1:a och 2:a klass väntsalar fanns det en gemensam matsal. 3:e klass
väntsal hade en serveringsdisk i direkt
a nslutning till köket.
1:a och 2:a klass väntsalar med anslutande
damrum och matsal bildade en fil av rum
längs med den västra ytterfasaden, mot
spårområdet. 1:a klass väntsal låg i direkt
anslutning till byggnadens vestibul, nuvarande entréhallen. Från vestibulen ledde
stora pardörrar med kraftfulla omfattningar in till 1:a och 2:a klass väntsalar på den
södra sidan, vilka motsvarades av likadana
portar på den norra sidan som ledde till
husets kontorsvåningar och till expeditionen.
Enligt odaterade äldre ritningar ändrades 1:a klass väntsal till kunglig väntsal.
Om detta skedde när huset var tämligen
nytt eller om det dröjde är oklart. Åtminstone skedde det före 1895 men troligen
tidigare.
Denna första kungliga väntsal, som låg
där dagens Forex-butik ligger, mellan entréhallen och Centralhallen, bestod av ett
kvadratiskt rum med ett fönster och en
ytterdörr mot banhallen. En pardörr mot
entréhallen och 2:a klass väntsal samt en
enkeldörr till damrummet, som även benämns drottningens rum eller kungligt
damrum. Ritningar visar att pardörren
mot 2:a klass väntsal sattes igen och därmed bröts den långa rumsfilen.
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Teckning daterad 1888 med titeln ”Julbrådskan vid Centralstationen
i Stockholm”. Bilden föreställer ilgodsexpeditionen, nuvarande rum 3,
där kungliga väntsalen skulle komma att inredas.

I Riksarkivet finns bland nybyggnads
ritningarna väggelevationer över flera rum
i stationen men 1:a klass väntsal/kungliga
väntsalen saknas, förutom en ritning som
visar ”fodral till warmapparaten”. Men troligen hade 1:a klass väntsal liknande inredning som övriga väntsalar och vestibuler,
det vill säga höga paneler och kraftiga taklister. En fasadritning av den västra fasaden
visar en dekoration med draperade flaggor
kring dörröppningen mot den kungliga
väntsalen. Detta tyder på att ytterdörren
inte var permanent markerad utan dekorerades i samband med kungliga besök.
Den första kungliga väntsalen var således ganska liten och hade ingen egen entré
mot staden, utan bara nåddes via entréhallen. Eftersom resandemängden ökade torde
kungliga mottagningar och avfärder inverkat menligt på den övriga trafiken när entrén var den samma för alla resande.

Stockholms centralstation på 1890-talet med ilgodsexpedition i den hitre flygeln.

Centralstationens disposition med den äldsta kungliga väntsalen
och dåvarande ilgodsexpedition vid höger respektive vänster pil.
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Stockholms centralstation i utförandet efter 1904 års ombyggnad.

Ombyggnad av Centralen 1904
Med anledning av att antalet tågresenärer
ökat drastiskt var behovet av större lokaler
stort. 1904 genomfördes en provisorisk tilloch ombyggnad för att lösa de mest akuta
behoven. Framför huvudentrén byggdes en
ny biljetthall, som kom att kallas Puckeln,
på grund av det bågformade taket. Flera
ändringar gjordes i och vid entréhallen. Den
kungliga väntsalen flyttades till byggnadens
södra del. Den gamla kungliga väntsalen
kom att nyttjas för handbagagehantering
och det kungliga damrummet blev en passage mellan entréhallen och banhallen.
Den andra kungliga väntsalen
Vid ombyggnaden 1904 flyttades den kungliga väntsalen till sin nuvarande plats i
stationshusets södra ände. Från 1871 till
1904 fanns här ilgodsmagasinet med allmänhetens mottagningsrum samt det ned
re trapploppet till stationshusets södra
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trapphus. Ilgodsmagasinet var ett avlångt
rum som sträckte sig genom hela husets
bredd och hade entré för allmänheten i den
södra gaveln. Expeditionen var avdelad i
tre sektioner genom två valvbågar. I den
östra sektionen fanns allmänhetens mottagningsdisk och här lär det ha varit en
hektisk miljö där gods hämtades och lämnades. Magasinet sträckte sig dessutom in
i en angränsande byggnadskropp genom
flera dörröppningar i den södra väggen.
Denna byggnadskropp utgjorde stationshusets södra avslutning och hade en terrass
på taket. Mot väster fanns två dörröppningar som ledde direkt ut till perrongen och
banhallen.
Norr om ilgodsmagasinet låg entrén till
det södra trapphuset som främst var entré till de två stora bostadsvåningarna på
våningarna en och två trappor upp. På
bottenvåningen norr om entrén fanns vaktmästarens bostad.

Planritning av stationshusets bottenvåning från 1900-talets början,
inför ett byte av värmesystemet. Här syns 1904 års kungliga väntsal
med damrum och toaletter mot perrongen i bildens överkant.

1904 inreddes ilgodsmagasinets västra
del till kunglig väntsal. Dörröppningarna
mot söder murades igen (den södra delen
av ilgodsmagasinet blev utgångspassage)
och en av de två dörröppningarna mot banhallen ersattes av ett fönster. Södra trapphusets nedersta trapplopp flyttades norrut
och fick en sidoordnad förstuga på platsen
för vaktmästarens bostad, som i sin tur flyttades till byggnadens sydöstra hörn. Ett
mindre utrymme nordväst om trapphuset
inreddes till kungligt damrum och wcutrymmen för kungliga herrar och damer.
Här hade det tidigare legat klosetter för
allmänheten och en sandvärmningsugn.
Ugnen värmde sand som användes för att
värma tågkupéerna genom sandfyllda plåtbehållare som sköts in under sätena utifrån.
Sedan det systemet under 1870-talet ersatts
med ångvärmeledning kom rummet att användas som smörningsrum.
Den nya kungliga väntsalen fick ny fast
inredning i form av fiskbensparkett, bröstpaneler, pilastrar, kolonner, taklist och
takdekorationer. Det tidigare ilgodsmagasinets valvbågar doldes dels i den nya östra
väggen, dels genom palmbladsdekorerade
konsoler av modell större. Påträffade spår
av äldre färgskikt och uppgifter i äldre
texter tyder på att inredningen var färgsatt
i vitt och guld med blågröna väggar i entré
och damrum. Möblerna i nyrokoko var förgyllda och klädda med rött tyg.
I exteriören markerades den nya funktionen med ett skärmtak av metall och glas
över entrén mot Vasagatan. Taket kröntes av en kunglig krona. De tidigare slutna
portarna ersattes av en glasad pardörr med
glasade sidoljus.

Inför ett kungligt besök på 1920-talet. Kungliga väntsalens entré täcks av ett glastak. Till
höger syns ”Puckeln”.
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Kungliga väntsalen år 1905. Observera hur valven smyckats med palmblad.

De lösa inventarierna
från 1904 ersattes
till stor del med nya
år 1927. Dessa sittmöbler från 1904
togs dock till vara
och finns nu magasinerade på Järnvägsmuseet.
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Skiss av panel och dörrar till det kungliga
damrummet, daterad 1902.

Del av skiss till dörrar och panel i den
kungliga väntsalen, daterad 1902.
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Ombyggnad av Centralen 1925–1927
Endast tjugo år efter den stora ombyggnaden 1904 beslutade riksdagen om en ny
ännu större förändring av stationen. I stort
sett alla offentliga ytor påverkades av ombyggnaden. Banhallen revs och spåren flyttades väster ut. På samma plats byggdes den
väldiga Centralhallen. Söder om Centralhallen byggdes den södra utgångshallen (i
dag Södra paviljongen) som en ny byggnad.
Eftersom stationen fick en stor väntsal fick
de gamla väntsalarna nya funktioner. 2:a
klass väntsal blev SJ:s resebyrå och 3:e klass
väntsal blev 1:a klass matsal. Även kungliga
väntsalen påverkades av förändringarna.
Kungliga väntsalen byggs om 1927
Ombyggnaden av kungliga väntsalen utfördes 1 april–1 oktober 1927, det vill säga
på sex månader, enligt handlingar i Riks
arkivet.
Arkitekt för den stora ombyggnaden av
Centralstationen 1925–1927 var Folke Zettervall, SJ:s egen chefsarkitekt och son till
restaureringsarkitekten Helgo Zettervall.
Han hade arbetat på SJ:s arkitektkontor sedan 1890 och var dess chef mellan 1898–1931.
Han formgav kungliga väntsalen 1904 och
fick bygga om den 1927. I Riksarkivet finns
det en rad skisser till väggarnas utformning
och dekorationer signerade Zettervall.
Kungliga väntsalen utökades mot öster och de dörröppningar som murats igen
1904 togs upp som fönster mot söder. Detta
var möjligt eftersom byggnadskroppen mot
söder revs. Den tidigare ganska mörka salen
kom nu att flöda i ljus. Däremot igenmurades öppningarna i väster eftersom den nya
södra utgångshallen byggdes på andra sidan
väggen på platsen för den gamla perrongen.
De stora valvbågarna från ilgodsmagasinets
tid togs bort och ersatts av pelare och balkar. Den nya helheten ger associationer till
Gustav III:s paradsängkammare på Stockholms slott. Det rummet var på Gustav
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Plan av kungliga väntsalen daterad 1927.
Visar ändringar av stommen och planlösningen i samband med ombyggnaden.
III:s tid det rum som hade högst status, att
få a udiens hos kungen i det rummet var en
stor ynnest. Kanske ville Zettervall medvetet anknyta väntsalen till paradsängkammaren?
Kungliga väntsalen bands samman med
den nya utflyttade perrongen genom en ny
korridor, kallad kungliga gången. Mellan
väntsalen och gången skapades ett förrum.
Vaktmästarbostaden i det sydöstra hörnet
togs bort och hit flyttades damrummet,
som också kallas drottningens rum.
Delar av den fasta inredningen från 1904
bibehölls men kompletterades till en ny helhet i klassicistisk stil med väggmålningar
och grå snickerier utan förgyllningar. Det

Möbleringsplan för kungliga väntsalen inför ombyggnaden 1927.
Signerad av Folke Zettervall.

Skiss av lång soffa i gustaviansk stil. Möbeln
kom att tillverkas i ett liknande utförande.

nya damrummet fick sobra väggmålningar
i grönt medan förrummet mot kungliga
gången dekorerades med pilastrar och en
väggnisch med solfjäderformad dekormålning. Entrérummet försågs med ekpaneler
och vindfånget dekorerades med en portal
krönt av fåglar och ett överljus med galler
smyckat med lilla riksvapnet. Även kungliga gången fick en påkostad inredning med
glastak, pilastrar och marmorerade väggar
och tak.
I exteriören markerades den kungliga
väntsalen med ett nytt baldakintak av koppar krönt med en kunglig krona ut mot
Centralplan. I andra änden av den kungliga
gången, ut mot den breda perrongen, fanns
en portal med kopplade pilastrar som bar
ett baldakintak. Över porten fanns stora
riksvapnet inom en lagerkrans.
Väntsalen möblerades med nya möbler i gustaviansk stil. Enligt en artikel i
Dagens Nyheter från 1927 formgavs möblerna av Carl Malmsten. Detta kan mycket
väl stämma eftersom de har likheter med
de möbler Malmsten ritade vid samma tid
för bland annat Stockholms konserthus
och kronprins Gustav Adolfs vardagsrum
på Ulriksdals slott. Mönstret på möblernas
klädsel av siden i rött formgavs sannolikt
av textilkonstnär Elsa Gullberg, som även
ritade liknande mönster till Konserthusets
tyger. Vissa av nyrokokomöblerna från
1904 placerades i drottningens rum. På
golven lades stora äkta mattor och i taken
hängdes takkronor i glas, kristall och mässing. Samtliga takarmaturer levererades av
varuhuset NK. Folke Zetterwall utförde
flera skisser på möbler till väntsalen men
sannolikt utfördes bara den piedestal som
bar den regerande konungens byst – Gustav
V. Både byst och piedestal fanns i väntsalen
fram till 1970-talet men saknas i dag. Var
föremålen finns idag är oklart. Originalet
till bysten finns i Konseljsalen på Stockholms slott.
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Väntsalen, rum 3, år 1966. Färgsättning, mattor och tyger är
ännu oförändrade sedan 1927. I passagen till rum 4,
till höger i bild, sitter idag ett stål- och glasparti.
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Väntsalen mot Drottningens rum år 1966.
I det bortre vänstra hörnet står Gustav V:s byst.

I arkivhandlingarna finns även en möbleringsplan daterad februari 1927 som visar
att möbleringen inte ändrats i någon större
omfattning på nära 90 år. Den är i princip
likadan idag.
Det har länge varit okänt vem som utförde väggmålningarna och dekorationsmålningarna eftersom de inte är signerade.
Landskapsmålningarna visar vyer från fyra
kungliga slott; Drottningholm, Ulriksdal,
Haga och Gripsholm. Dekormåleriet kring
de inre väggfälten och kring fönsteröppningarna är inspirerat av den sengustavianska stilen. I Skissernas museum i Lund

Gustav V:s byst, fotografi daterat 1972.

finns skisserna till väggmålningarna. Dessa
är signerade Filip Månsson som var en av
det tidiga 1900-talets mest anlitade dekorationsmålare. Skisserna hittades av Anki
Dahlin som var intendent på Husgerådskammaren, när rummen renoverades på
1990-talet.
Än i dag är den helhet som skapades 1927
i huvudsak bevarad. Tyger har bytts ut och
viss ändring har skett i färgsättningen av
taklister och takrosetter men i övrigt skulle
Gustav V känna igen sig. Till och med toalettrummen är bevarade. Även kungliga
gången är i stort sett bibehållen.
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SJ nyttjar kungliga väntsalen
Enligt fotografier i Järnvägsmuseets samlingar nyttjades kungliga väntsalen inte
bara av kungligheter utan även av SJ. Till
exempel hade man mottagningar här men
även möten, konferenser och middagar.
Här firades SJ:s 100 årsjubileum 1956 och
här hölls internationella konferenser på
1970-talet. Från 1978 finns en möbleringsplan som visar olika alternativa möbleringar för möten men även för större middagar
med upp till 44 personer.
Förändringar under senare
delen av 1900-talet
I början av 1960-talet byggs hus C på Stockholms central. Huset ställdes till stor del
på den breda perrong som fanns närmast
stationshuset och som nyttjats som mottagningsplats vid statsbesök. Kungliga gångens baldakinportal med stora riksvapnet
revs och det som varit en pampig framsida
blev ett intetsägande lastintag. Men för att
möjliggöra nyttjandet av kungliga vänt
salen löper en korridor genom hus C mellan
perrongen och kungliga gången.
Någon gång mellan 1972 och 1978 monterades smäckra glasdörrar mellan väntsalen
och passagen mot kungliga gången. Sannolikt berodde detta på att en dörröppning
togs upp mellan passagen och den lilla matsalen, det f.d. damrummet. Förmodligen
gjordes detta för att lättare ta in mat från
Centralens restaurang i samband med SJ:s
nyttjande av lokalerna vid representation.
Kungliga väntsalen renoverades 1978
och sannolikt målades delar av snickerierna om till den nuvarande färgsättningen
då. Möjligen kan en undersökning av äldre
färgskikt utförts som visade att delar av
taklister och pilastrar tidigare varit förgyllda varvid dessa åter blev gyllene genom
bronsering. Taklisternas och takrosetternas blå bottenkulör tillkom också. Genom
dessa ändringar kom kungliga väntsalen att
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Vid SJ:s 100-årsjubileum 1956 användes den
kungliga väntsalen för uppvaktningar.

Eurofima-konfrens år 1972. Kungliga väntsalen användes
under 1900-talets senare del även som möteslokal för SJ.

a rbetades fram av Anki Dahlin, intendent
på Husgerådskammaren och Brita Sundblad, husfru på Kungl. Slottet. Det presenterades för kungaparet och Stig Larsson,
chefen för SJ, som bekostade renoveringen.
Mattorna formgavs av Gunilla Lagerhem
Ullberg, chefsdesigner på Kasthall, som
också levererade dem. Rutorna i mattorna
är av samma storlek som golvets parkettrutor och blomstergirlangen i bården är
inspirerad av Filip Månssons dekormåleri
från 1927.
Tyget på möblerna och i gardinerna i
väntsalen är från samma leverantör och
de hör samman såtillvida att det är samma
blommönster vävt i botten (damast) på båda
tygerna. Tyget till möblerna i Drottningens
rum valdes efter gardinerna och mattan
som redan fanns där.
Genom de nya textiliernas blå kulörer
kom blått att dominera väntsalens kolorit.
Tidigare hade rött dominerat då möblernas
klädsel var röd mellan 1904–1978 och det
fanns röda inslag i de äkta mattorna.
Presskonferens i kungliga väntsalen 1988. Planer på ett nytt profilprogram för SJ presenteras av generaldirektör Stig Larsson. Taklist
och kapitäl med blå färg och bronseringar från renoveringen 1978
då även de gula gardinerna tillkom.

bli en blandning av 1904, 1927 och 1978 års
utformning. Nya gardiner i gult tyg tillkom.
Möblerna från 1927 hade sannolikt kvar det
röda originaltyget vilket ersattes med ett
randigt tyg i blå och gula kulörer.
Den senaste renoveringen skedde 1992 då
gardiner, möbeltyger och mattor byttes ut.
Anledningen till att väntsalen rustades upp
var att kungaparet planerade att åka mer
tåg och därmed skulle behovet av en väntsal öka. En bidragande orsak kan ha varit
det norska kungaparets statsbesök. De anlände med tåg från Oslo den 12 maj och togs
emot i den kungliga väntsalen. Förslaget

Vård- och underhåll inför framtiden
Kungahuset har än idag nyttjanderätt till
den kungliga väntsalen. Men fastighets
ägaren Jernhusen kan också nyttja lokalerna, som är skyddade genom att Centralstationen är ett enskilt byggnadsminne.
Allt nyttjande ska ske på ett försiktigt sätt
så inte skador eller onödigt slitage uppstår. På uppdrag av Jernhusen sköts väntsalen av en möbelkonservator och en
tapetserare, vilka tidigare arbetat på Kungliga husgerådskammaren. De har tagit fram
skyddsöverdrag till alla möbler, mattor
och takkronor. En luftrenare har installerats för att minimera damm och besökare
ombeds använda blå tossor eller inneskor.
Pendylens urverk har lagats av Hovstaternas f.d. urmakare Kjell Petterson. Urverket
dras upp när lokalen ska brukas, tiden ska
inte stå stilla i kungens väntrum.
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Entrén från Centralplan med renoverad
belysning i baldakinen.
Ritning av ingången till kungliga väntsalen
från Centralplan. Från ombyggnaden 1927
och signerad av Folke Zettervall.
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Rumsbeskrivning
Allmänt om kungliga väntsalen
Rummen bevarar i huvudsak det utseende
de fick i samband med 1927 års ombyggnad. Rumsdispositionerna är desamma och
några större ingrepp i planlösning eller ytskikt har ej skett. Utom tillkomna förgyllningar och ommålade taklister.
Sentida renoveringar har framför allt
fokuserat på de lösa inventarierna varför
den fasta inredningen är synnerligen väl
bevarad. Detta kräver särskild hänsyn vid
vård och underhåll av lokalerna.
Allmänt om den lösa inredningen
Huvudparten av de föremål som finns i
lokalerna idag härrör från ombyggnaden
1927. Några möbler är kvar från 1904.
Sittmöblerna har klätts om vid ett par
tillfällen, vid renoveringen 1978 och vid
den senaste renoveringen 1992 då gardiner,
möbeltyger och mattor byttes ut.
Sammantaget utgör dock väntsalen en
sammanhållen helhetsmiljö, där varje enskilt ingrepp kan få stor inverkan på helhetsupplevelsen. Det är därför av stor vikt
att samspelet mellan den fasta och lösa inredningen värnas.

Skiss av kungliga väntsalen utifrån
ombyggnadsritningar med aktuella
rumsnummer:
0 Vindfång
1 Entrérum
2 Drottningens rum
3 Väntsal
4 Passage
5+6 WC
7+8 WC
9 Städskrubb, f.d. telefonhytt
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Rum 0 – Vindfång
Rum 0 och 1 utgjorde från 1871 fram till
1904 entrén till stationshusets södra trapphus. Rummet delas upp i två rum 1904 och
rum 1 bildar vindfång till kungliga väntsalen och till södra trapphuset. Vid ombyggnaden 1927 utökas rummets storlek och
får sin nuvarande fasta inredning. Före
1959 byggs den invändiga trappan, yttertrappan byggs om och ytterporten sänks.
Nedre överljus tillkommer samtidigt medan
trappräcket utförs senare.

Portalen kröns av fåglar i snidad ek.
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Pendlad lykta från 1927
monterad i det välvda
taket. Liknande armaturer hänger i kungliga
gången.

Pardörr mot rum 1.

Pendlad armatur
med glasskärm.
Från 1927

Rum 1 – Entrérum
Rum 0 och 1 utgjorde från 1871 fram till
1904 entrén till A-husets södra trapphus.
Rummet delades av med en vägg 1904 och
rum 1 blev entréhall till kungliga väntsalen. Den fasta inredningen var då sannolikt
ganska enkel med putsade och målade väggar och en sockellist. 1927 utökades rummet i storlek och rummet fick sin nuvarande
fasta inredning med bland annat ekpaneler
och stengolv.

Radiatornisch med marmoromfattning.

Dörrvred mot städskrubb.
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Rum 2 – Drottningens rum
Rummet utgjorde mellan 1871 och 1904 en
del av allmänhetens ilgodsmottagning. Vid
ombyggnaden 1904 inreddes en bostad åt
portvakten i denna del. Vid ombyggnaden
1927 fick rummet sin nuvarande funktion,
storlek och fasta inredning. Viss ommålning skedde sannolikt 1978. Gardiner och
möbeltyger byttes ut i samråd med kungaparet 1992.

Takarmatur med
glaskristaller. Från
1927.

Svartmålat bord med
instarsiadekor från
Oscar II:s vagn 1863.
Deposition från Järnvägsmuseet.
Stol som i likhet med soffan tillverkade 1904. Tillverkade av Myrstedt
& Stern i Stockholm. Klädda med bladverksmönster sedan 1992, ursprungligen klädda med rött tyg.
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Detaljer ur den fasta
inredningen i Drottningens rum.

Drottningens rum har genomgått ett fåtal ändringar
sedan 1927.

Tavlan visar ett motiv föreställande hamnliv vid Strömmen
norr om Stockholms slott. Kopia av akvarell av Elias Martin
från Flodins och Co bildantikvariat.
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Rum 3 – Väntsal
Från 1871 till 1904 rymde rummen ilgodsmagasinet med allmänhetens mottagningsrum samt det nedre trapploppet till stationshusets södra trapphus. 1904 inreddes
rummen (3A, 3B och 3C) till kunglig väntsal, vars enda dagsljusinsläpp är ett fönster
och en fönsterdörr mot perrongen i väster.
Ett mindre utrymme nordväst om väntsalen inreddes till kungligt damrum och
WC-utrymmen för kungliga herrar och
damer. Den nya kungliga väntsalen fick ny
fast inredning i form av fiskbensparkett,
bröstpaneler, pilastrar, kolonner, taklist och
takdekorationer. Färgsättningen gick i vitt
och guld och möblerna var förgyllda med
röd tygklädsel.
Kungliga väntsalen byggdes om 1927. Den
stora salen utökades i storlek (3D) och fönster togs upp mot söder. Delar av den fasta
inredningen från 1904 bibehölls men kompletterades till en ny helhet i klassicistisk
stil med väggmålningar och pärlgrå snickerier utan förgyllningar.
Den nuvarande färgsättningen med inslag i blått och guld tillkom sannolikt vid
renoveringen 1978. Gardiner och möbel
tyger byttes ut i samråd med kungaparet
1992.

I rummet hänger sammanlagt tre kristallkronor,
två mindre (övre bilden) och en större (bilden
till höger). Samtliga levererade av NK 1927.
54

55

En ensemble möbler utformade av Carl Malmsten 1927.
Omklädda med blått tyg av ull och lin 1992.
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Rummets nuvarande färgsättning med
inslag i blått och guld tillkom sannolikt
vid renoveringen 1978.
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Detaljer hämtade från Filip Månssons
väggmålningar i kungliga väntsalen.
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Dekorativa inslag på väggar och tak i
kungliga väntsalen.
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Fönsterparti med gardinuppsättning.
Gardinerna, liksom rum 3:s övriga textilier,
härrör från 1992.

Mattorna är formgivna av Gunilla Lagerhem
Ullberg och tillverkade av Kasthall 1992.

Bord med underrede av trä, målat ljust grå.
Bordsskiva av ekebergsmarmor. Från 1927.
Bordet har en tillfällig placering och ska
egentligen stå under vägguret.
60

Rum 3A – väntsal. Divanen från 1927 skall normalt vara
placerad i rum 4 – passage.
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Rum 4 – Passage
Rummet har funnits som rumsvolym sedan
1871 men rymde från början en sandvärmningsugn och blev senare smörjningsrum.
Rummet kunde endast nås från utsidan,
perrongen, via en pardörr och saknade inre
kommunikation. Vid ombyggnaden 1904
inreddes rummet till kunglig herrklosett
och till en svängd passage till det kungliga
damrummet. Ytterdörren ersattes av ett
fönster och mindre dörröppningar togs upp
mot söder och öster. Nuvarande fasta inredning tillkom 1927 då rummet fick funktion som passage mellan kungliga väntsalen
och gången. Någon gång mellan 1972 och
1978 togs en dörröppning upp i den norra
väggen mot bakomliggande matsal. Ingreppet innebar att delar av dekormåleriet från
1927 revs. Vid samma tid monterades en
pardörr av glas mot rum 5.

Detaljer av passagens fasta inredning.
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Kungliga gången
med glastak och
pendlade lyktor.
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Kristin Thorrud

Mannen som byggde sina egna ben
– berättelsen om tre järnvägsmäns öden
   och SJ:s protesverkstad i Nässjö

Rallaren Nils Andersson

”Olyckan hände då bron över Dalälven vid
Krylbo byggdes (omkring 1871) och tillgick
på det viset att vid pålningen skulle han byta
om järnringen på pålens överände varvid han
med kroppen berörde linan som fasthöll järnklumpen (s k hejaren) med påföljd att denne
lossnade och ramlade ned för påländen och
krossade handen. Järnvägsstyrelsen kostade
på honom den konstgjorda handen för att
kunna som det hette berede honom fortsatt
tjänst vid S. J.” [1]

Att förlora en arm eller ett ben kunde vara
katastrofalt i en tid då de sociala skyddsnät
som vi är vana vid i dag inte var lika utvecklade. Många arbeten var farliga, och skyddet för de anställda var dåligt. Försäkringar
var oftast mycket begränsade, och för en
vanlig arbetare som förlorat en arm eller ett
ben var det svårt att få bra hjälp.
Citatet ovan kommer från ett brev som
beskriver olyckshändelsen 1871 då den
20-årige Nils Andersson förlorade sin hand.
Nils arbetade vid järnvägen och var därför
relativt lyckligt lottad, eftersom de svenska
järnvägsbolagen tog väl hand om sina anställda om olyckan skulle vara framme.
Efter olyckan fick Nils en konstgjord hand

Porträtt av Sven Lundberg, verkstadsförman
vid SJ:s protesverkstad i Nässjö.

av Järnvägsstyrelsen, och ett årligt understöd av 36 kronor för invaliditet. Det framgår inte av brevet om han fick dessa under
de år han arbetade vid järnvägen, eller då
han pensionerades 1934 med medaljen Nit
och redlighet efter 51 års tjänst.
1872–1874 står Nils uppförd som lösdrivare i Blåkärr, Ölme. Kanske tog det tid att
återhämta sig efter olyckan, eller så dröjde
det lång tid innan han slutligen fick sin proteshand. Efter detta blev han notisbärare
i Uppsala, därefter pumpare först i Järbo
och sen i Bollnäs, och slutligen blev han
ångkammarreglerare på växelverkstaden i
Bollnäs. Denna tjänst hade han i fortsättningen till sin avgång. Han gifte sig 1879
och fick tre söner och en dotter. Alla sönerna tog arbeten vid järnvägen.
Vi vet inget om hur den konstgjorda handen såg ut, men enligt en liten notis i husförhörslängden för åren 1876–1880 i Järbo
gällande Nils var ”vänstra nedre armen av
trä”. De tidiga handproteserna var förstås
ganska primitiva med dagens mått. Det allra enklaste var en krok. Oftast fick man en
protes som bara efterliknade den förlorade
kroppsdelens form, men som inte kunde
användas till att greppa eller röra sig. Viss
funktionalitet kanske Nils Anderssons protes ändå hade, eftersom Järnvägsstyrelsen
kostade på den åt honom för att kunna ge
honom en annan tjänst vid järnvägen.
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När någon har förlorat en hand eller ett
ben i en olycka tänker man kanske inte på
att kroppsdelen sällan kapats rakt av. Oftast har olyckan medfört att kroppsdelen
har skadats så allvarligt att man är tvungen
att amputera. Amputationer gjordes för att
kontrollera smärta eller sjukdomstillstånd
i den skadade kroppsdelen – så som t.ex.
infektioner eller kallbrand. Hygienen var
oftast skral, och vid amputationer avled
många patienter i infektioner därför att
man inte kände till bakterier. På slutet av
1800-talet utvecklades teorin om mikroorganismer och förståelsen av konceptet
smitta. Även virus upptäcktes på 1890-talet.
Antibiotika kom emellertid först i bruk på
1940-talet.
De tidiga proteserna bestod av läderhylsor med stabiliserande stålskenor och
någon form av fot eller hand. En fotprotes kunde t.ex. se ut som en fot av trä eller
metall med (icke rörliga) tår, eller så fanns
det ingen fot utan protesen hade en inbyggd

sko eller känga nertill. Protesen fästes med
snören eller remmar.
Proteser var i början oftast tillverkade
av bandagister [2] vid sanatorierna och vanföreanstalterna [3], som finansierade sin
verksamhet till största delen genom välgörenhet. Som med många andra tekniska
innovationer drevs protesutvecklingen
framåt av de stora krigen. Amerikanska
inbördeskriget resulterade i 30 000 amputationer, och efter första världskriget
behövde 44 500 soldater bara i Tyskland
konstgjorda kroppsdelar. Även flera stora
polioepidemier och komplikationer orsakade av tuberkulos skapade nya patienter
som behövde stödkorsetter, kryckor och
proteser.
Några av de första större tillverkarna
av proteser i Sverige var AB Stille-Werner
(1910–1949) och KIFA (Kirurgiska Instrumentfabriks Aktiebolaget, 1911–1949). Kvalitén var mycket varierande, och nya material prövades ut.

Sjukvårdslåda No 8, innehållande instrumentkista för amputation och skruvtourniquet av sadelgjord med kuddar klädda
med rött sämskskinn, för stas av större
blodkärl i samband med amputation. Troligen kunde sådana amputationsverktyg
komma till användning vid olyckor då folk
satt fastklämda, med stor risk för att förblöda om man inte kunde ingripa snabbt.
Lådan kommer från SJ:s III Trafikdistrikt
som hade sitt säte i Malmö. Lådor av denna
typ tillverkades av Stille från omkring 1864.
Från Järnvägsmuseets samlingar.
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Oidentifierad man med
benprotes tillverkad av
Sven Lundberg.

Järnvägsarbetaren Ernst Lundgren

”(…) det finns inte ord att nedskriva, som nog
kan bevisa min tacksamhet för den verkliga,
ja verkliga hjälp, som jag fått av Er. Ni får lov
förlåta mig, därför att jag förut ej låtit höra
av mig men jag tänkte först förvissa mig om,
hur bra protesen är. (…)
Jag kan endast säga att man åter känner sig
som en människa, det man aldrig hade kunnat, därest jag fått Eder hjälp. Ni är den enda
som kan göra en protes. Det vet jag, och dem,
som först fått pröva ben från annat håll, endast den kan värdesätta Edert noggranna arbete och Eder snillrika uppfinning, som så bra
kan hjälpa oss.” [4]

Det är svårt att sätta sig in i det enorma
lidande som förlusten av en kroppsdel måste ha orsakat – särskilt under denna tid då
protestekniken inte är särskilt utvecklad.
Men man får en glimt av det i brevet ovan
som är ett tackbrev skrivet 1939 av Ernst
Lundgren till förste reparatören Sven
Lundberg som startade Statens järnvägars
protesverkstad i Nässjö.
Hur och när Ernst har förlorat sitt ben vet
vi inte, det enda vi vet om honom är att han
arbetade vid Stockholms norra station, och
att han dör relativt ung – bara 51 år gammal

och endast 10 år efter att han förmodligen
förlorade benet. Kanske dör han av långvariga komplikationer efter amputationen,
något som inte var ovanligt. Innan olyckan
arbetade han bland annat som extra bromsare och stationskarl vid SJ. Han gifte sig
aldrig, och fick inga barn.
Vid tiden fanns främst privata aktörer
som tillverkade proteser, och kvalitén var
som sagt mycket varierande. Ernst fick först
en protes genom KIFA som var en finmekanisk verkstad och instrumentfabrik som
låg i Hagalund. Här gjorde man rostfria
kirurgiska instrument, operationsmöbler,
steriliseringsapparater, elektromedicinska
apparater, proteser, ortopediska bandage,
laboratoriecentrifuger m.m. Men Ernst var
inte nöjd med sitt ben, och efter att ha fått
ett nytt från SJ:s protesverkstad i Nässjö
skrev han till Sven Lundberg:
”För KIFA haver jag ej omtalat, att jag fått
något nytt, det andra benet haver stått och
torkat sönder, så det ser ut som åskan slagit ned på den. Jag törs knappast komma i
K IFAs närhet, därför att dem så misshandlat mig på det brutalaste sätt, ja sinnet rinner upp, när man tänker hur vansinnigt dumt
folk kan göra ett ben.” [5]
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Lokeldaren Sven Lundberg
Sven Lundberg som var förste reparatör
och verkstadsförman vid protesverkstan i
Nässjö var själv ett offer för en arbetsplatsolycka, och det var denna olycka som var
anledningen till att SJ:s protesverkstad så
småningom kom till.
Sven föddes 1893 i Skanör, och flyttade
till Älmhult 1916 där han står uppförd som
lokeldare, eventuellt som extra lokeldare
eftersom han inte finns med i Arvodesstaterna för fast anställd SJ-personal förrän
1919.
Samma år flyttade han med familj, hust
ru Hulda Amelia och sonen Sven-Ove född
1919, till Pjätteryd, Klöxhult. 1922 flyttar
de till Älmhult där han är stationerad.
Sven är 29 år då han skadas svårt i april
1922 vid fall från tåget i Hässleholm, och får
båda benen överkörda av tåget. Högra benet
är så skadat att det måste amputeras 13 centimeter under knäleden och det vänstra i
själva knäleden. Han får först konstgjorda
ben från Stille-Werner i Stockholm och placeras 1923 som kontorist på maskiningenjörsexpeditionen i Nässjö. Men Lundberg,
som är en finmekaniskt mycket begåvad
man, är inte nöjd med proteserna och skaffar nya från en tysk tillverkare. Dessa visar
sig vara ännu sämre, därför börjar han studera hur proteserna är uppbyggda. Sedan
gör han ett helt nytt vänsterben åt sig själv
och förbättrar det högra. Det största felet
med båda de inköpta proteserna är att man
bara kan böja foten framåt och bakåt, och
inte i sidled. Därför blir det svårt att gå, särskilt på ojämn mark. Lundberg förbättrar
då konstruktionen, så att foten kan röra sig
även i sidled.
Varken KIFA eller Stille-Werner som var
några av landets främsta tillverkare av proteser vid denna tid, eller den tyska firman,
verkar alltså klara av att tillverka fullt funktionsdugliga benproteser till Ernst Lundgren och Sven Lundberg.
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Den dubbelamputerade Sven Lundberg, iförd sina proteser.

Ryska krigsinvalider på hemväg under första världskriget passerar
Haparanda 1914.

Olyckor och pensionsförsäkringar
Olycksstatistik fördes redan ganska tidigt
vid Statens järnvägar. Den första tabellen
över olyckor kommer från 1881, och visar
olycksfall mellan 1856–1881.
SJ skiljer i tabellen på dödsfall i större
olyckor och det man kallar ”personliga
olycksfall”, därför ger det en ganska tydlig
bild av vilket farligt yrke det var att jobba
vid järnvägen. Under de 25 åren som tabellen täcker, alltså åren 1856 till 1881, dödas
104 och skadas 73 järnvägsmän.
I senare tabeller framgår det att under
1918 som är det år då det också dör flest resenärer, dödas 45 och skadas 280 järnvägsmän. Allvarliga skador var mycket vanliga.
Det är exempelvis fler skadade under ett år
än under hela 25-årsperioden 1856–1881.
Men då ska vi komma ihåg att trafiken på
järnvägen förstås var mycket tätare, och att
järnvägstransporterna var betydande under första världskriget. Utbytet av fångar
mellan Ryssland och Tyskland gick från
Trelleborg till Haparanda, och mellan 1915
och 1922 transporterades totalt 63 000
krigsinvalider genom Sverige, många utan
armar eller ben.
1872 fastställdes den så kallade pensionsinrättningen vid Statens järnvägar av
Kungl. Maj:t. Delägarnas bidrag beräknades på grundlag av ålder vid inträdandet.
Årsavgiften var en viss procent av lönen.
Det fanns även ett antal små livförsäkringsbolag inom järnvägen, t.ex. Svenska statsbanornas ordinarie betalningsunderstödsförening, Statsbanepersonalens
olycksfallsförsäkring med flera.
2 % av de järnvägsanställda som pensionerades på grund av invaliditet mellan 1872
och 1905, gjorde det på grund av förlorade
kroppsdelar.

Tabell över invaliditetsorsaker 1872–1905.
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Proteser konstruerade av
Sven Lundberg.

Proteser var dyra. Kostnaden för ett
konstgjort ben år 1890 var 150 kr, medan ett
enkelt träben kostade 50 kr. En högt betald
eldare hade vid denna tid 1 080 kr i årslön,
och den lägst betalda 780 kr, beroende på
hur länge de hade arbetat vid järnvägen.
För vanligt folk gällde det att fattigvården
och sanatorierna, som drevs genom välgörenhet, i bästa fall betalade för en del av
kostnaderna för proteser. Eftersom proteserna var så dyra använda man dem ofta
tills de föll ihop. Hygienen i innerhylsan
blev därför lidande efter ett antal år.
1915 åtar sig landstingen att betala 2/3 av
hjälpmedlen för mindre bemedlade. Först
1937 beslutar riksdagen att staten ska svara
för kostnaderna inom vanförevården [6].
Protesverkstaden
Ryktet om Sven Lundbergs skicklighet
spred sig snabbt både bland järnvägsanställda och utanför järnvägen. Så småningom
tillverkade han även proteser åt en banvakt,
en handlande i Nässjö samt ytterligare en
okänd Nässjöbo. Med järnvägsläkaren i
Nässjö i ryggen skickade sedan maskiningenjören i Nässjö ett förslag till Järnvägsstyrelsen om att få starta en liten verkstad
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i SJ:s regi så att Lundbergs konstruktion
kunde komma andra lidande järnvägsmän
till godo. I juli 1925 godkändes detta.
Till en början arbetade Lundberg ensam
vid verkstaden, men så småningom fick
man avdela ytterligare en person för att
hjälpa honom. Dessa assistenter och reparatörer avlöste varandra genom åren, men
ingen av dem hade Lundbergs begåvning
eller något intresse av att stanna kvar vid
verkstaden.
Proteserna visade sig vara mycket hållbara, och för att verkstaden skulle kunna
bära sig tog man även på sig uppdrag åt
enskilda järnvägar, samt externa uppdrag
från privatpersoner. Under åren 1925–1930
tillverkade man drygt 100 benproteser. I
en bilddokumentation av verkstaden från
1940 kan man se att man gjorde hela processen från gipsavgjutning av den amputerade kroppsdelen fram till färdig protes.
I början var man helt inriktad på benproteser, men då det 1930 kom in en förfrågan
om att hjälpa en stationskarl i Östersund
som förlorat armen skaffade Sven Lundberg
sig facklitteratur och började även utveckla
och tillverka armproteser. Man tillverkade
även enstaka stödkorsetter vid verkstaden.

T. W. Larsson och S. H. Dahlbäcks benprotes från 1954.
En titt i Svensk patentdatabas visar att
inga av Sven Lundbergs proteskonstruktioner finns registrerade där: Under åren
1920–1954 – ungefär samma tid som protesverkstaden var verksam – togs det ut 6
patent i Sverige på hela ben- eller armproteser. Men ingen av Lundbergs proteser
finns med. Varför tog han aldrig patent på
sina proteser, när vi anar att hans konstruktioner i alla fall i början var överlägsna dem
som tillverkades vid de samtida protesverkstäderna både inom och utom riket? Ett
patent på en avancerad armprotes med rörliga delar togs ut 1924 av J.A. Berglund i
Bjästa söder om Örnsköldsvik, men det är
okänt om den togs i produktion. Kanske
tillverkades den bara på en lokal bandagistverkstad.
Och 1954, samma år som SJ:s protesverkstad lades ner, togs det ut ett patent på en

benprotes av T.W. Larsson och S.H. Dahlbäck. Också denna i norra Sverige, i Skellefteå.
Det är känt att många järnvägsanställda
hittade på nya innovationer och förbättringar av den utrustning de arbetade med,
och vissa tog faktiskt även patent på dem.
Försökte Lundberg, men fick avslag? Exakt hur skilde sig hans konstruktioner från
samtida proteser? Det vet vi inte riktigt.
Det hade varit intressant att i dag jämföra
några av Lundbergs konstruktioner med
andra från samma tidsperiod för att bedöma hur rörligheten var jämförd med andra proteser som fanns tillgängliga. Tyvärr
finns inga proteser bevarade från verkstaden, men den fotodokumentation som gjordes av förste maskiningenjör Uddenberg
1940, och som fotografierna i denna artikel
kommer ifrån, är rätt så detaljerad.
Fotografierna från verkstaden visar att
man gjorde omfattande gipsavgjutningar
av de amputerade stumparna på plats –
kanske med viss ledning av järnvägsläkaren
som fanns i Nässjö. Benproteserna som är
avbildade ser ut att ha hylsa av tjockt vadderat läder med utvändiga metallskenor,
ledade vid knät. Fotdelen ser ut att vara av
två olika sorters trä. Benproteserna hålls
uppe med remmar och resårband kring
midjan och vidare upp till axelpartiet för
extra avlastning.
Armproteserna visas i detalj i genomskärning medan de demonstrerar avancerad grip- och lyftförmåga. De är ihåliga
med rörlig mekanik inuti, kopplade till en
trähand. Många av bilderna visar patienterna iförda sina proteser och vanliga kläder medan de utför alldagliga sysslor som
att svara i telefon eller hövligt lyfta hatten.
Ett avsevärt antal bilder visar Sven Lundberg själv som var dubbelamputerad, iförd
sina proteser medan han går i trappor, åker
motorcykel m.m.
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Utredningar och nedläggning 1954
Viss ledning vad gäller Nässjöprotesernas
kvalité och konstruktion kan man emellertid få av den intressanta utredning som görs
under åren 1952–1954 då Järnvägsstyrelsen
vill lägga ner verkstaden. Verkstadsförman
Sven Lundbergs sviktande hälsa har gjort
att han varit mycket sjukskriven från 1947,
och inga nya proteser har kunnat tillverkas
på 2–3 år. Slutligen blir han sjukpensionär
1 januari 1953. Den assistent han har vid
denna tidpunkt, tillförordnad reparatör
J.B. Andersson som är den sista i en lång
rad som tyvärr inte har samma kunnande
som honom, har bara kunnat utföra reparationer.
Men Föreningen för Partiellt Arbetsföra
Järnvägsmän protesterar högljutt till Järnvägsstyrelsen mot nedläggningsplanerna:
”Föreningen hävdar därvid bl a, att de vid
verkstaden i Nässjö tillverkade proteserna
äro bättre än de, som kunna erhållas från
andra verkstäder. Till stöd härför har bl a
anförts, att tjänstemän med proteser från
Nässjö äro ur tjänst ett väsentligt mindre antal dagar än tjänstemän med proteser av annan tillverkning”. [7]

Hösten 1952 kontaktar distriktschefen vid
SJ:s III distrikt därför Lunds lasarett och
ber Gunnar Wiberg, som är professor och
överläkare vid den ortopediska kliniken
där, om att göra ett utlåtande. Två ”studieobjekt” med lårproteser – kontorist N.E.
Larsson från Lund som har Nässjö-protes
och stationskarl C.E. Persson från Malmö
som har en protes från ortopediska kliniken
i Malmö – utses av distriktschef E. Schütz
och beordras att inställa sig vid kliniken för
att bli undersökta och få sina proteser jämförda.
Överläkare Wiberg meddelar i januari
1953 sin slutsats att Lundbergs proteser visserligen har mycket bättre rörlighet i foten,
men att protesen från Malmökliniken är
lättare och har en bättre, mer modern fäst72

anordning till låret. Utvecklingen har gått
om verkstaden i Nässjö.
Emellertid verkar jämförelsen mellan
dessa två fall något orättvis, då Larsson har
amputerats som ung med en föråldrad amputationsform som gör det nästan omöjligt
att få ett bra resultat med själva benstumpen.
Doktor Wiberg skriver vidare:

”Jag hyser den allra största aktning för det
arbete, som herr Lundberg under sin verksamhet i Nässjö presterat och är helt och fullt
övertygad om, att han är kapabel att tillverka
goda proteser, men eftersom resultaten avhänga av individuellt intresse och skicklighet, kan standarden vid verkstaden endast
upprätthållas, om Lundberg vid sin avgång
kan ersättas av en lika fullgod arbetsledarkraft. Såsom jag ovan framhållit, är det också
ett bestämt krav, att en protesverkstad skall
hålla kontakt med andra verkstäder i in- och
utlandet för att de framsteg, som forskningen
tillför protesindustrin, skola kunna tillvaratagas”. [8]

Järnvägsstyrelsen beslutar dessutom att
göra en grundlig kartläggning över alla
tjänstemän hos Statens järnvägar som har
proteser tillverkade i Nässjö, jämfört med
de tjänstemän som har proteser från annan
tillverkare. 12 maj 1953 går en skrivelse ut
till alla SJ:s distrikt om att rapportera in
alla anställda som har en protes. Uppgifter
om namn, befattning, tjänsteort, årtal som
personen skadades, vem som tillverkat proteserna, antal dagar som personen har varit
ur tjänst p.g.a. reparation eller byte av protes, eller p.g.a. sjukdom orsakat av protesinnehav, rapporteras noggrant. Utredningen
ska lämnas in till SJ:s Drifttjänstbyrå senast 15 juni samma år, så man har bara en
månad på sig att intervjua folk och samla in
alla uppgifter.
Slutsatsen av kartläggningen är att kostnaderna för proteserna som tillverkas i
Nässjö är mycket högre än de som nu kan

Protesverkstaden var en del av Nässjö lokstation. I förste maskiningenjör C-E Uddenbergs
redogörelse från år 1940 förekommer detta manskapshus på flera bilder med Sven Lundberg.
Det är därför tänkbart att protesverkstaden var inrymd i byggnadens bortre del.

levereras från t.ex. Malmö Allmänna sjukhus. De ortopediska klinikerna som efter
hand har inrättats i Sverige håller en hög
kvalité vad gäller proteserna som de levererar. Det skulle bli svårt att hitta en lämplig
efterträdare till Lundberg. Dessutom tycker man att verkstaden inte ligger tillräckligt
centralt i landet. Järnvägsstyrelsen beslutar därmed att det inte längre finns skäl att
behålla protesverkstaden, och en nedläggning föreslås så snart inneliggande reparationsarbeten är utförda.
För att tillmötesgå ett önskemål från Föreningen för Partiellt Arbetsföra Järnvägsmän om att ta vara på den yrkeskunskap och
erfarenhet som man tillägnat sig vid protesverkstaden kontaktar Järnvägsstyrelsen
Norrbackainstitutet [9] i Stockholm. De har
fått reda på att det på deras initiativ planeras att startas upp en ortopedisk klinik vid
Centrallasarettet i Jönköping under våren

eller försommaren 1954. Drifttjänstbyrån
arrangerar ett möte mellan reparatör Johan
Bernt Andersson som varit Sven Lundbergs
assistent vid protesverkstaden och dr Åke
Jacobsson som är klinikens blivande chefsläkare, för att undersöka möjligheten för att
Andersson ska kunna övergå till en provanställning vid kliniken i Jönköping. Efter
mötet begär dr Jacobsson ut en förteckning
över vilka maskiner som finns vid verkstaden i Nässjö, och får dessutom ett par prov
på proteser som är tillverkade där.
Protesverkstaden i Nässjö läggs ner 1 juli
1954.
Ortopedkliniken i Jönköping startas 1
februari 1955 med Åke Jacobsson som chef,
och blir en av Sveriges första landsorts
kliniker. Förutom överläkare Jacobsson
fanns här en bandagemästare, en sadelmakare, en korsettsömmerska, en skomakarmästare, en mottagningssköterska, en
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undersköterska samt ett sjukvårdsbiträde
och en sekreterare. Dessa bildade tillsammans den snabbt växande Ortopedkliniken
i Jönköping. Någon Johan Bernt Andersson
står tyvärr inte att finna bland de anställda,
så troligen återgick denne till vagntjänst vid
SJ, så som man resonerar kring i ett brev
daterat 11 juli 1952, ifall det inte skulle bli
någon anställning vid kliniken i Jönköping.
Han är skriven i Nässjö till sin död 1988.
Men kanske fick den nya kliniken ta över
något ur protesverkstadens maskinpark?
Utöver 1950-talet tar utvecklingen fart.
1949 har både Stille-Werner och KIFA
lagts ned. Ortopedisk verksamhet i hela
landet drivs nu uteslutande i statlig regi.
Nya material som plaster och lättmetaller
har kommit in i protestillverkningen och
revolutionerar allt. Under 1950-talet börjar
fristående ortopediska kliniker som inte är
kopplade till kirurgin att etablera sig. Stora
förbättringar görs vad gäller protesernas
funktion och rörlighet.
Vem var han då, Sven Lundberg med den
oförskräckte blicken och armarna i kors?
Han är den ende av våra tre järnvägsöden
som det har gått att spåra till i dag. Han
g ifte sig med sin Hulda Amalia och fick tre
söner som alla kom att arbeta vid järnvägen:
Sven-Ove 1919, Gösta 1921, och Lars 1926.
Ett av barnbarnen berättar om den speciella blicken i ögonen, och minns honom

som en stilig man med mycket auktoritet.
Han levde ett långt liv trots sina proteser,
och blev hela 80 år. Han får nog anses som
något av en bortglömd pionjär inom Sveriges ortopedihistoria med sin unika erfarenhet: För hur många protesuppfinnare var
dubbelamputerade och konstruerade sina
egna ben?
Åke Hellman vid Drifttjänstbyrån får stå
för slutordet:

[1] Ur brev till reparatör A.V. Lindell, Sundsvalls central, från f.d. lokförare K.A.B. Andersson 8 september 1948, Dnr M1 77/1948 i
Järnvägsmuseets arkiv.

lade barn och vuxna med rörelsehinder.
Institutionerna utbildade även personer
med fysiska funktionsnedsättningar för
anpassning i yrkeslivet. De drevs enbart
genom välgörenhet.

[2] Bandagister utformade stödbandage
och proteser åt människor med olika missbildningar eller skador.
[3] Vanföreanstalterna var en institutionsvårdsform som fanns i Sverige mellan
1880-talet och 1960-talet, och som behand74

”Vad som (…) skilja protestillverkningen i
Nässjö från den vid våra allmänna sjukhus är
den individuella personliga behandling, som
invaliderna få. Eftersom verkstadsförman
Lundberg själv är invalid, har han all förståelse för de anmärkningar som framföras till
honom beträffande tillverkade proteser, och
han kan då göra de ändringar, som resultera
i att invaliden trivs bättre med sin protes.” [10]

Efterord

Sven Lundbergs son, Sven-Ove Lundberg,
blev lite av en kändis inom den ideella järnvägsvärlden under namnet SOL. Han var
lokförare vid SJ under åren 1942–1980 och
från 1950 var han placerad i Nässjö. Han var
en stor samlare av foton, men främst fotograf av järnvägsmiljöer och fordon vilken
samling vi har på Järnvägsmuseet genom
Nybergska samlingen. Han dog 17/3 1980
och det finns en minnesruna om honom införd i tidningen TÅG 4/80.

[4] & [5] Ur brev till verkstadsförman Sven
Lundberg från Ernst Lundgren, 1939. Dnr
M4 17/1940 i Järnvägsmuseets arkiv.
[6] Från Nordisk familjebok, Uggleupplagan: ”Vanförevård, vård och yrkesutbild-

ning af sådana vanföra, hvilkas vanförhet
är af den art och grad, att densamma i växelverkan med individens öfriga individuella egenskaper och sociala ställning vållar
sådana svårigheter i lifvet, att ett särskildt
omhändertagande från det allmännas sida
är nödvändigt”.
[7] Ur brev till distriktscheferna vid SJ:s
I–IV, VI och VIII distrikt, från Järnvägs
styrelsen 12 juni 1953. Landsarkivet i Göteborg.
[8] Ur utlåtande till distriktschefen för III

distriktet, från Professor Wiberg, 7 januari
1953. Landsarkivet i Göteborg.
[9] Norrbackainstitutet grundades 1891 av
Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm och verkade inom Eugeniastiftelsen. Institutet bedrev vård- och
rehabiliteringsverksamhet samt skol- och
yrkesutbildning för främst fattiga handikappade barn och vuxna.
[10] Från PM angående SJ protesverkstad
vid maskinavdelningen i Nässjö, Åke Hellman 23 maj 1950. Landsarkivet i Göteborg.
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Mårten Dunér

AB Trafikrestauranger 1939–2000
– en kavalkad av innovationer och utskällningar

Under 61 år var AB Trafikrestauranger,
eller kort och gott TR, ett dotterbolag till
SJ. Det primära uppdraget var att stå för
mathållningen till SJ:s resenärer på stationer och ombord på tåg och SJ:s färjor.
SJ använde sig också av TR:s kunskaper
inom restaurangnäringen när man planerade nya restaurangvagnar eller nya stationer där man ville ha servering.
Under åren försökte TR i motsvarande
omfattning ta sig utanför järnvägsområdet och etablera sig där. Men det slutade
alltid med att moderbolaget halade hem
den olydiga dottern och förmanade henne att stanna i hemmet och hjälpa till att
sköta hushållet, med andra ord att ta hand
om tågresenärerna.

Reklamfoto föreställande servering i
restaurangvagn
med specialinredning för Dollartågen.

TR föddes den 23 november 1938 efter en
uppslitande och offentlig diskussion. Anledningen var att Riksdagens revisorer
redan 1934 hade påtalat att som restaurangverksamheten var anordnad för de svenska
tågresenärerna allt sedan seklets början,
var till stort ekonomiskt men för SJ.
Allt sedan 1909 hade ett dotterbolag till
Svenska Turisttrafikförbundet skött restaurangverksamheten. Turisttrafikförbundet, vars uppgift var att propagera för
turism i Sverige både inom och utom landet, behövde en inkomstkälla för sin verksamhet och fick därför möjligheten att ta
hand om serveringen inom SJ till mycket

förmånliga villkor. Villkoren var så förmånliga för bolaget, att Riksdagens revisorer reagerade i en propå om situationen
1934 och krävde att SJ skulle vidta åtgärder för att inte bara stå med utgifter för
verksamheten, utan också kunna tillgodogöra sig en vinst. Det skulle ta fyra år av
långa och komplicerade diskussioner om
hur man bäst skulle lösa frågan, innan man
slutligen var framme vid mål.
Kommunikationsminister Albert Forslund (S), med ett förflutet som konduktör
vid Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg,
avslutade proposition nr 199, med orden:

”Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att, med godkännande av vad jag i det
föregående anfört rörande organisationen
av restaurangrörelse mm vid Statens Järnvägar, medgiva att för tecknande av aktier i
det nya statliga restaurangaktiebolaget må
tagas i anspråk ett belopp av 375’000 kronor
(knappt 11 mkr år 2018) av Statens Järnvägars rörelsemedel.”

Den 1 januari 1939 började AB Trafikrestauranger sin verksamhet. Man tog helt
sonika över all verksamhet – lokaler, personal, tillgångar – från det ”gamla” TR,
Turisttrafikförbundets Restaurangaktiebolag och fortsatte uppdraget att utspisa SJ:s
resenärer. Ingen var överraskad över att det
nya bolaget råkade ha samma initialer som
det gamla.
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Pengarna trillade in i god fart, men den
3 september under detta första verksamhetsår hände något som kraftigt skulle
påverka inte bara inkomsterna utan hela
verksamheten under de närmaste sex åren.
Andra världskriget bröt ut och ganska snart
var det mesta ransonerat. Ransoneringarna
påverkade inte bara tillgången på råvaror,
utan även resvanorna. För att inte tala om
mängden resenärer. Snart återstod endast
resande med tåg för den som ville förflytta
sig inom landet. Restiden var mycket längre
än vad den är i dag, och den enda möjligheten att mätta magen var stationernas restauranger eller att besöka restaurang- eller
kafévagnarna.
TR:s omsättning ökade i ett slag och det
var en ständig efterfrågan på personal. I
princip dagligen annonserade man efter
personal till restaurangvagnarna. De stora
restaurangvagnarna bemannades av åtta
personer: hovmästare, 1:e servitör, smörgåsnisse, kassörska, hushållerska, spisbiträde samt två diskerskor. Kafévagnarna
bemannades av två penterister. Det krävdes alltså mycket personal för att hålla
verksamheten i gång. Det ökande resandet
innebar naturligtvis också att TR utsattes
för allt fler granskande ögon. Alla var inte
nöjda med vad som erbjöds, speciellt inte
den insändarskribenten som beskrev sina
förfärliga upplevelser i Sydsvenska Dagbladet den 27 december 1939.
Signaturen ”X” upprördes över den kraftiga prishöjningen på smörgåsar i restaurangvagnarna – hela 5 öre per smörgås
(idag ca 15 kr)! Men det värsta var nog att
servitörerna hade instruerats att inte lämna
kvar ölflaskan på bordet, utan istället hälla
upp drycken i gästens glas. ”Man ska vara
ganska fåkunnig, om man inte vet att öl ska
hällas upp efter hand, som man dricker det,
annars går bornyren bort (är det någon i
AB Trafikrestaurangers som vet vad bornyr
är?).”
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Fred Arnell, VD för Turisttrafikförbundets Restaurangaktiebolag
1935–1938 samt för AB Trafikrestauranger 1939–1957 framför
konstnären Ewald Dahlskogs Göteborgsintarsia.
TR:s dåvarande VD, Fred Arnell, var en
pennans mästare och besvarade mer än
gärna insändare för att försvara bolagets
verksamhet och beslut. Han avgav svar till
den ilskne skribenten och förklarade inledningsvis vikten av de genomförda prishöjningarna på smörgåsarna. Avslutningsvis
avfyrade han följande: ”Slutligen kan jag
lugna insändaren med att vi inom bolaget
veta vad bornyr är. Vi iakttaga den understundom även hos gäster, som tro sig besitta
sådana insikter i restaurangdrift att de icke
dra sig för att framträda med offentlig kritik
utan att först skaffa sig ett objektivt underlag
för densamma.”
En som gärna kritiserade TR var sångerskan Karin Juel som ofta besökte restaurangvagnen under sina turnéer. I ett kåseri
med rubriken ”Äta på tåg”, skrev hon: ”Som
kvinna förstår jag mycket väl, att det måste
vara ett helt pussel att hålla mat på tåg. Men
jag förstår inte varför den måste vara så
hopplöst enformig, så fantasilös och framförallt så knapp som den blivit.”

Kaffeservering i
restaurangvagnens
kaféavdelning. Ibland
delades den stora
matsalen upp i en
mindre matsal med
dukar på borden
samt en enklare
kaféavdelning utan
dukar.

Karin beskriver också mycket ingående
den rödspätta som hon fick in på tallriken:
”Det var den yttersta rumpan på en lövtunn
spätta, i ostyckat tillstånd ungefär tjugo centimeter lång och tunn som nattgammal is.
När benet kom bort, blev det precis tre munsbitar. Jag tog det lugnt, för jag reste för att
gästa ett hem där jag kunde få en smörgås
när jag kom fram.”
I likhet med Karin Juel skrev västkustcharmören och sångaren Lasse Dahlquist
kåserier och beskrev resandets vedermödor. ”Man träder in i den gamla snusbruna
kafévagnen och möts av dessa smörgåsar
som inte förnyats på tio år med sin ost, sin
skinka, sin leverpastej och sin äggochansjovis…”
Direktör Arnell grep pennan och svarade: ”Man går in i den snusbruna grammofonaffären och möts av Lasse Dahlquists

slitna skivor, det är ’Dans på Brännö brygga’,
’Jolly Bob’, ’Hallå, du gamle indian’ och –
oundviklig som leverpastejen – ’Oh boy, Oh
boy, Oh boy’.” Skinka och Jolly Bob, så går
det till när gamla skivbekanta möts i polemiken.
Den svenska nationaldrycken kaffe
utsattes också för kritik när den serverades av TR. ”En dryck, som är brun med
vågor på, åstadkomna av järnvägsskarvarna, och av TR kallad kaffe”.
Kritiken över kaffet höll i sig långt in på
1950-talet. ”Uruselt kaffe och gamla wienerbröd serveras i kafévagnarna på svenska
folkets järnväg. Kaffet smakar som surrogat
under de värsta krigsåren.”
Förklaringen från direktör Arnell gick ut
på att det dessvärre kunde hända att personalen slarvade med rengöringen av bryggarna ombord. Men kritiken ledde också
till förändringar. TR vände sig till restauranggrossisten Martin Olsson HAB, som
allt sedan 1909 varit huvudleverantör av råvaror till bolaget, både det ”gamla” och det
nuvarande TR, med en bön om hjälp. Det
resulterade i att Martin Olsson HAB, som
hade eget kafferosteri, tog fram en alldeles
egen TR-kvalité som skulle passa alla olika
vattenkvalitéer som restaurangvagnarnas
vattentankar fylldes med landet runt.
Idag tar man det kanske för givet att påtår
ingår när man dricker kaffe på restaurang
och kafé. Men så har det inte alltid varit.
Det var faktiskt TR som revolutionerade
kaffeserverande, när man 1971 införde påtåren och tillät i princip obegränsat kaffedrickande till ett och samma pris. Detta
skulle naturligtvis kontrolleras av den tredje statsmakten, och den journalist från
Aftonbladet som satt i restaurangvagnen
från Malmö till Stockholm för att se om det
stämde, såg inte ut att må speciellt bra när
han klev av i Stockholm. Tre liter kaffe på
knappt sju timmar kan nog ta kål på den
mest härdade journalist.
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När TR övertog verksamheten från
”gamla” TR den 1 januari 1939 var restaurangvagnarna ganska gamla. De äldsta
vagnarna var flest och drygt 25 år gamla.
Flera saknade ordentliga förrådsutrymmen
och spisarna eldades med ved. I matsalen
rymdes 40 gäster samtidigt.
De yngsta vagnarna hade levererats 1933,
hade gasoldrivna spisar och rymde 48 gäster i matsalen. De kafévagnar som fanns var
nästan uteslutande ombyggda sittvagnar
som utrustats med ett mindre serveringsutrymme i ena änden. Behovet av nya och
bättre planerade serveringsvagnar var stort.
SJ hade under flera år planerat för nya
serveringsvagnar. TR:s erfarenhet av befintliga vagnar och framtida önskemål
spelade en stor roll vid planeringen. Kriget
påverkade naturligtvis möjligheterna till
byggandet av de nya vagnarna. När man
äntligen trodde att vagnarna skulle kunna
levereras, försenades de ytterligare ett år
med anledning av den stora metallkonflikten 1945 som pågick under knappt en halvår, från februari till juni. Inte förrän hösten
1946 kunde äntligen tre nya, helt elektriskt
utrustade restaurangvagnar levereras.
De betraktades som små underverk av
nymodigheter och blev mycket omskrivna
i pressen. Spisarna var konstruerade i tre
sektioner för att man lätt skulle kunna
byta ut endast en del av spisen vid behov.
Det betydde att vagnen skulle slippa långa
verkstadsbesök om spisen fallerade. En
elektrisk vattenpump pumpade vattnet i
två förrådstankar om vardera 600 liter vidare till en taktank på 200 liter. Vagnarna
var också utrustade med tallriksvärmare,
vattenvärmning, kylanläggning, kaffebryggare och brödrost – allt elektriskt. Det var
modernt, rent och hygieniskt.
Matsalens gavelvägg pryddes av två intarsior, komponerade av konstnären Ewald
Dahlskog, som tidigare gjort utsmyckningar åt SJ, t ex ”Venus födelse” till Blå Salongen ombord på tågfärjan M/S Malmöhus.
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Konstnären Ewald Dahlskogs intarsior med motiv från Stockholm,
Göteborg och Malmö prydde de matsalsgavlarna i de tre nya restaurangvagnar som levererades 1946. Två intarsior i varje vagn
med motiv från de städer vagnen rullade emellan.

Redan 1946 insåg man att tid var pengar
och därför bestod spisarna av tre likadana
sektioner för att snabbt kunna bytas ut
om fel uppstod. Allt för att undvika lång
verkstadstid för restaurangvagnen.
För första gången kunde gästerna erbjudas
rostat bröd till frukost. Allt ombord fungerade
med elektricitet – modernt, rent, hygieniskt.

Vagnarna lovordades av personalen och i
pressen, men när de sattes i trafik upptäcktes en del skavanker som man tvingades
att åtgärda. Den utlovat effektiva ventilationsanläggningen var inte så effektiv som
man trodde. Ganska snart fick man anordna öppningsbara ventiler ovanför fönstren.
Samtidigt bytte man boggierna till modernare. De ursprungliga hade orsakat rubriken ”Resa med ny restaurangvagn är en
skakande upplevelse. Både personal och resenärer ledsna.”
Restaurangvagnarna utsattes för en flitig
hatkärlek – ofta omskrivna i många olika
sammanhang, lika älskade som hatade. I insändare, kåserier, notiser, längre artiklar i
dagstidningar, lokalpress och veckotidningar kunde man dagligen hitta någonting om
tåg och framförallt då vad som utspann sig i
restaurangvagnen. I Dagens Nyheter skrev
Alf Henriksson i november 1946 en dagsvers apropå att SJ just satt tre nya restaurangvagnar i trafik.
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SJ Bo8cs – provvagn för självservering. Bakom disken ses kökskonsulent Oskar Jakobsson från TR:s provkök tillsammans med resandeinspektrisen Rose Melin. Framför dem, vid fönstret, TR:s VD 1958–
1970 Per-Axel Brommesson.

I alla år med servering ombord på tågen
hade det varit bordsservering. Självservering kunde man knappt stava till, än mindre
föreställa sig i verkligheten. Inom TR fanns
ett motstånd till tankar på självservering.
Företagsledningen vågade till och med att
i pressen lova att det aldrig skulle införas.
Men verkligheten ville annorlunda. Kostnaderna steg kraftigare än inkomsterna,
framförallt när det gällde personalkostnaderna. Man blev helt enkelt tvungen att se
över bolagets utgifter.
Våren 1958 hade TR fått en ny VD, PerAxel Brommesson. Han hade många nya
tankar om företagsdrift med sig. Han reste
flera gånger till USA för att hämta hem nya
idéer, och en av dem var just självservering
på tåg.
Resenärerna var från början skeptiska,
framförallt efter att ha läst alla negativa
tidningsartiklar om olika försök. TR hade
lyckats övertyga SJ om att bygga om ett par
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För de oroliga resenärerna som inte trodde
att de skulle klara av självservering ombord
lanserades Färdkost, färdigpackade matlådor
som kunde köpas i automater.
gamla kafévagnar till självservering för att
låta personal och kunder prova på.
Den första renodlade självtagningsvagn
en lanserades 1965. Men hur skulle maten
kunna serveras varm när det fullt utrustade
restaurangköket var borttaget? Här var TR
en föregångare. Man använde sig av Husqvarnas ”Electronic-ugnar”. Under 1960talet hade TR ett så gott rykte att annons
örer vågade referera till företagsnamnet.
Men man tänkte också på de resenärer
som inte vågade balansera en bricka i 120
km/tim. Varumärket ”Färdkost” lanserades. Färdigpackade lådor inhandlades lätt
och bekvämt i automater på de större stationerna.

RBo11 nr 3216, ombyggd kafévagn till självservering 1963.

Kökskonsulent Oskar Jacobsson, chef för
TR:s provkök 1961–1970. Provköket stod
bland annat för utveckling av recept till maträtter som skulle passa till de små köken ombord. När microugnarna gjorde sin entré ombord, utmanades provköket att få fram lämpliga rätter som kunde tillagas i storkök, paketeras, kylas ned, transporteras och värmas
innan de nådde den hungriga resenären.
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Och sedan kom – plastmackan. Detta hatobjekt bland ätande tågresenärer, omsjunget av Stefan Demert, har överlevt ända fram
till våra dagar.
Trafikrestauranger sökte lämpliga sätt
att få maten att hålla längre. I Italien hittades ett underverk: en smörgåsmaskin med
en gigantisk kapacitet, som dels tillverkade
smörgåsen, dels förpackade den med livsmedelsgas för lång hållbarhet. För att gasen
skulle stanna i förpackningen var det nödvändigt att förpackningen var hermetiskt
tillsluten. Och det var den... Och det var just
i slutet av denna maskin som boven i dramat satt. En liten kniv skulle göra ett snitt
i den värmeförslutna plastkanten. Problemet var att kniven ideligen gick sönder, och
smörgåsarna hamnade på borden med den
praktiska uppmaningen ”Riv här!” utan det
underlättande snittet. Det blev Stefan Demerts lycka…
Den italienska smörgåsmaskinen
med den bräckliga kniven.
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Dollartågen eller Sunlit Night Lands Cruises var omskrivna och hårt
bevakade stoltheter. Här är det Alf Henrikson som hyllar kryssningstågen.

I oktober 1949 briserade bomben. SJ skulle, med hjälp av TR, locka stinna dollarturister till vårt avlånga land. Vad var bättre
än att få dem att resa med tåg? Kryssningståget ”Sunlit Night Lands Cruises” presenterades. Namnet kunde knappast uttalas av
gemene man, som istället döpte om det till
”Dollartåget”.
Maximalt 48 passagerare per resa (det
var vad som rymdes under en sittning i restaurangvagnen) skulle ges en upplevelse
som hette duga. Med start i Stockholm gick
resan norrut för besök vid bland annat Uppsala högar, genom Dalarna, upp på Åreskutan, genom Norrland och ända upp till den
9-håliga golfbanan vid Björkliden, världens
nordligaste golfbana. Buss- och båtutflykter anordnades till sevärdheter, och i större
städer mottogs de häpna dollarturisterna
av borgmästaren som överlämnade stadens
nycklar.
En besättning på 15 personer skötte om de
48 gästerna. Nio av dem kom från TR som
framförallt skötte restaurangvagnen och
den medförda barvagnen.
Kryssningstågen framfördes 1950–1969.
Som mest avgick fyra tåg från Stockholm
och norrut per säsong.
Resan varade i åtta dagar och bevakades
flitigt i pressen. Hur skulle turisterna underhållas under uppehållen? Var kom de i
från? Vad hade de för sig på orterna? Och
vad hade SJ för planer för kommande avgångar? Tidningarna fylldes med notiser
om tips och undringar.

Självklart behövdes en cocktailbar ombord
på Dollartågen! I ena änden av en 1 kl-vagn
byggdes en mindre bardisk för de törstiga
resenärerna. Däremot fick inte SJ utskänkningstillstånd för starksprit. Lösningen blev
att resenärerna fick ta med sig egna flaskor
med starksprit som namnmärktes ombord
och sköttes av TR-personalen.
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TR försökte med jämna mellanrum ta sig
utanför familjen SJ. Ibland med goda resultat, i bland med mindre goda resultat.
I mitten av 1950-talet hittade man en
svensk uppfinning, närmare bestämt i Uppsala. Det var ingenjören Richard Schechter
som uppfunnit underverket – en varmkorvautomat. På 22 sekunder levererades en
varm korv, med eller utan bröd, valfritt med
senap. Den välisolerade automaten, godkänd av Statens Institut för Folkhälsan,
innehöll både kyl- och värmeaggregat. Invändig rengöring sköttes med varmluft.
Automaten rymde 535 korvar. Priset för
en korv var 60 öre. Ville man ha bröd till
kostade det ytterligare 10 öre. Senapen var
kostnadsfri.
Sommaren 1964 var TR först att lansera
mjölkdrinkar i Sverige. Mjölkcentralen, nuvarande Arla, hade gjort några tafatta försök året innan, men när TR tog upp drinken
1964 uppmärksammades det stort. Det var
TR:s dåvarande VD, Per-Axel Brommesson,
som hade hittat drinkarna under en studieresa till USA. Köerna växte långa framför
den speciella disken på Café Entré på Stockholms Central. Drinkarna kostade 1 krona
och 50 öre och man kunde till exempel beställa en ”Josephine Baker”, innehållande
mjölk, glass och choklad.
Den 24 maj 1976 är en märkesdag inom
svensk restaurangnäring. Och Trafikrestauranger fick både ris och ros. Som
första restaurangföretag införde man rökförbud i sina rullande matsalar. Allergiförbund och många enskilda jublade. Journalisterna skrev hatiska artiklar och menade
att de skulle sluta att åka tåg i tjänsten. Blev
de tvingade, skulle de i alla fall inte besöka restaurangvagnen. Den officiella anledningen till rökförbudet var att TR ville
måna om personal och gäster. Sanningen
var en annan. Man ville öka omsättningen i
vagnarna. Rökarna satt för länge med sin öl
eller kaffekopp…
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Den automatiska korvgubben
– korven kostade 60 öre och
brödet 10 öre. Senapen var
kostnadsfri.
För att lansera den rökfria restaurangvagnen behöll man askfaten på
borden (!). Men man ställde en liten Begonia i dem. Och personalen
bar dessa rockslagsknappar på uniformen med budskapet: ”Nu blommar askfaten”. Kampanjen pågick under fyra veckor. Sedan hade
många glömt att det en gång varit tillåtet att röka i restaurangvagnen.

Järnvägshotellet i Kiruna år 1965. Byggnaden
revs under 2017 som ett led i den pågående
samhällsomvandlingen.
Alltsedan starten 1939 hade TR drivit
 otell på 12 olika orter. De tre största hotelh
len var Bodensia i Boden, Savoy i Karlstad
och Skandia i Stockholm.
Hotell Skandia, som låg på Mäster Samuelsgatan 68, fick TR frånträda under den
stora omdaningen av Stockholms citykärna
i slutet av 1950-talet. Fastigheten innehöll
också TR:s provkök där man provade ut
nya maträtter som skulle kunna tillagas i de
trånga köken ombord.
TR gav upp sitt största hotell mitt i centrala Stockholm mot löfte från staden om
att man skulle anvisas en annan centralt
belägen tomt för ett nytt hotell. Men det
visade sig inte vara lätt att få till stånd en
ny hotellfastighet. Staden försökte hålla
sitt löfte till TR genom att presentera det
ena förslaget efter det andra. Men ärendet
drogs i långbänk i bolagets styrelse. Investeringen för ett nytt hotell var så stor, att
det krävde ett styrelsebeslut. Och styrelsen
sammanträde bara tre gånger per år.
Till slut erbjöd staden TR att uppföra
ett hotell på klassisk hotellmark, mittemot
Centralstationen på Vasagatan. Där hade
ett gammalt hotell från 1800-talet, Continental, rivits och staden såg gärna att ett
nytt hotell uppfördes på tomten. TR:s företagsledning blev eld och lågor, men stötte
på patrull i styrelsen där SJ:s generaldirektör var ordförande. En så stor investering
krävde en ordentlig utredning, ansåg man.
Den sega hanteringen hos SJ och TR gjorde
att staden tröttnade och lät tomten gå till
resebyråkoncernen Reso istället.
Fiskrestaurangen Snäckan på Stockholms
central år 1958. Restaurangen var belägen
på norra delen av verandan som hörde till
Centralens Restaurang.
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Men drömmen om ett nytt hotell i Stockholm fanns kvar hos TR:s ledning under
många, långa år. Och äntligen kunde man
inviga sin nya stolthet, Royal Viking Hotel,
under tre dagar hösten 1984.
Hotellfastigheten ersatte en gammal kontorsfastighet som SJ ägde. Vid invigningen
hade hotellet 440 rum, varav 40 var överliggningsrum för SJ:s resande personal.
Kostnaden för uppförandet och inredningen uppgick till 400 mkr.
TR hann driva Royal Viking Hotel under
tre och ett halvt år innan SAS Hotels gjorde entré på arenan och tog över driften av
hotellet från den 1 juni 1988. I en överenskommelse mellan SJ och SAS, genomförd
utanför TR:s kontroll, tog SAS hand om
hotelldriften.
Ägandet av rörelsen fördelades så, att SAS
Hotels ägde en fjärdedel medan TR behöll
tre fjärdedelar. Men TR fick ingenting att
säga till om när det gällde driften. Själva
fastigheten ägdes vidare av TR som alltså
fick stå för alla fastighetsrelaterade kostnader. Naturligtvis blev situationen ekonomiskt ohållbar för TR, som tvingades att
avhända sig fastigheten kort efter överenskommelsen med SAS Hotels. Den togs då
över av ett holdingbolag inom SJ-koncernen, Swedcarrier.
Men TR kastade inte in handduken i
hotellbranschen för det. Under andra halvan av 1980-talet hade man omorganiserat
inom SJ-koncernens alla bolag. För att avlasta generaldirektören som satt som ordförande i alla dotterbolags styrelser, bildades holdingbolaget Swedcarrier. SJ:s
samtliga dotterbolag föstes in under Swedcarriers hatt, och dess VD blev då styrelseordförande i dotterbolagen.
Royal Viking Hotel invigdes med ett hejdundrande kalas under tre dagar den 2–4 november 1984. Äntligen hade TR:s dröm om ett
nytt Stockholmshotell gått i uppfyllelse.
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Man analyserade alla bolagens verksamhet, och bestämde sig för att TR skulle bli
bolaget i familjen som tog hand om mat,
dryck och övernattningar. Sålunda fördes
tre hotell över från GDG till TR – Hotell
Dalia i Bengtsfors, Hotell Gustav Vasa i
Borlänge samt Hotell Residens i Malmö.
Trots förlusten av Royal Viking Hotel
arbetade TR:s ledning vidare med hotellplanerna ytterligare ett par år. Man hade
långt framskridna planer på att bygga upp
en hotellkedja under namnet Inter City
Hotels i nära anslutning till stora järnvägspunkter. Hotellen skulle vara familjära,
bekväma, centralt belägna och inte alltför
dyra för resenärerna. Man uppförde till
och med några provrum i en lagerlokal i
Stockholm för att kunna arbeta vidare med
rummens utrustning, utseende och storlek. De tre hotell man hade övertagit från
GDG hann också med att hissa en Inter City
Hotels-flagga utanför entrén innan planerna skrinlades. Återigen hade moderbolaget
SJ halat hem den olydiga dottern...

X 2000 bemannades under de första åren av en särskild organisation med blandad personal
från SJ och TR. Servicenivån var hög och uniformerna annorlunda än för övrig personal. Varje
resenär i 1 klass serverades en måltid vid sittplatsen. Under hela resan fanns en värd eller värdinna till hands i varje 1 klassvagn för att stå till tjänst och vid varje station välkomnades resenärerna redan på perrongen.
Sedan många år hade SJ planerat ett unikt
snabbgående tåg. Kortare restider, hög hastighet och hög servicenivå ombord. Den 4
september 1990 premiärkördes X 2000 i
kommersiell trafik mellan Stockholm och
Göteborg. TR hade varit med i planeringen
av konceptet och serveringsutrymmena
ombord, och de första åren bemannades
tågen av en särskild organisation med blandad personal från SJ och TR. Flera höga
chefer i organisationen rekryterades från
TR, bland andra Bo Rynebrant som blev
organisationens chef.
Under 1990-talet blåste förändringens
vindar runt TR och SJ. Många ville bolagisera SJ och omvandla verksamheten till ett
rent persontransportföretag. Ett led i denna
förändring var att infrastrukturen avknop-

pades från SJ och lades i den nya myndigheten Banverket, vilket hade skett redan 1988.
Bolagiseringen av SJ fortsatte och stora
verksamhetsområden såldes av eller flyttades över i nybildade bolag. Hösten 1999 hade
turen kommit till TR som då annonserades
till försäljning. Ett engelskt bolag, Compass
Group Ltd, kammade hem verksamheten i
april 2000 och inlemmade TR i sitt svenska
bolag Scandinavian Service Partner, SSP,
och bolagsnamnet AB Trafikrestauranger
upphörde att existera hösten 2000.
Källor
TR:s arkiv, Järnvägsmuseet
Samlingsportalen, samlingsportalen.se
Dagens Nyheters Arkiv, dn.se/arkiv
Stockholmskällan, stockholmskallan.se
89

Chris Hinchcliffe

Kontrollkontorets unika räknemaskiner

År 1918 beställde Kungl. Järnvägsstyrelsen två specialbyggda räknemaskiner för framtagning av fraktstatistik. Avsikten var att
skaffa en typ av räknemaskin som kunde utföra flera simultana
kalkyler, alla med ett gemensamt multiplikationstal. Konstruktionen var lyckad, och maskinerna skulle komma att användas i
över 20 år innan de blev föråldrade. En av de två maskinerna finns
bevarade på Tekniska museet i Stockholm.
Kontrollkontoret vid Tomteboda i Stockholm var den svenska järnvägens administrativa nav under större del av 1900-talet. En av
uppgifterna som utfördes var analysen av järnvägens godstrafik.
Tågrapporter avseende tonnage, transportsträcka och godstågens
vagnsaxelsammansättning bearbetades för att få fram uppgifter
om olika slag av vagnsaxelkilometer samt bruttotonkilometer för
varje tåg. Beräkningarna utfördes med hjälp av två specialbyggda
räknemaskiner.
Maskinerna byggdes med fem skilda inmatnings- och resultatverk med en gemensam automatisk drivenhet; alla fem räkneverk
arbetade i samma takt och antalet varv motsvarade det gemensamma multiplikationstalet. Antalet varv ställdes i ett särskilt inmatningsverk, och uträkningen skedde helt automatiskt när startspaken
hade dragits till. I praktiken bestod varje specialbyggd maskin av
två ombyggda pinnhjulsmaskiner som arbetade parallellt, en ovanför den andra. Den övre maskinen delades i tre separata sektioner,
den nedre i två, och de sedvanliga vevhandtagen ersattes av sammankopplade kugghjul.
De två räknemaskinerna användes på Statistiska kontoret hos
Järnvägsstyrelsen i ca 20 år, och ansågs föråldrade först kring 1940.
1953 överlämnades båda maskinerna till Järnvägsmuseet; museet
behöll ett exemplar i sin egen samling och vidarebefordrade det
a ndra som gåva till Tekniska museet. I samband med flytten av
Järnvägsmuseets samlingar 1970 destruerades många föremål,
sorgligt nog även det egna exemplaret av det unika maskinparet.
Räknemaskinen i Tekniska museets samling är därför den enda
som finns kvar.
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Räknemaskinen i Tekniska museets samling
är märkt med siffran 2.
Sannolikt numrerades båda maskinerna vid
tillverkning.

På sommaren 2015 hämtades den överlevande räknemaskinen för
undersökning från Tekniska museets fjärrmagasin, och den har tilldragit sig mycket uppmärksamhet. Maskinen är den andra i serien,
och i Tekniska museets arkiv finns att hitta den överlåtelsehandling som utfärdades 1953 när maskinenen skickades från Järnvägs
museet. Handlingen innehåller en mängd historisk information och
tyder på ingående kunskap om räknemaskinens användning och
handhavande. Dokumentet har varit en viktig informationskälla.
De två Brunsviga-enheterna
Enligt överlåtelsehandlingen beställdes pinhjulmaskinerna som
utgör hjärtat i konstruktionen direkt från Brunsvigafabriken i

Tyskland, men det tunga järnchassit och den automatiska driv
enheten tillverkades på en verkstad i Stockholm. Brunsvigamaskinerna har bearbetats för att fungera som fem separata räkneverk
genom segmentering av inmatningstrummorna: mellanliggande
trumskivor har strippats och bearbetats för att bilda delningsskivor
och motsvarande spår i plåtkåpan har täckts över. Det ger en inmatningskonfiguration med ett talutrymme av 4 + 3 + 3 siffror för den
övre räknemaskinen och 4 + 3 siffror för den nedre.
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Räkneverket i den övre Brunsvigaenheten
MDIIR.
Den övre trumman har delats i tre skilda
räkneverk med – från höger – 4+3+3
inställningsskivor.
De mellanliggande skivorna har ”dödats”
genom bearbetning.

Den övre maskinen är en Trinks-Triplex MDIIR, med en ursprunglig 12 + 8 indelning i inmatningsverket. Den här modellen har sitt
kvotregister i fönstret högst upp på maskinen. Här registreras antalet multiplikationsvarv. Det slutliga talet i kvotregistret ska motsvara exakt det inställda talet på den automatiska multiplikatorn,
och det gör att operatören kan kontrollera att uträkningen är korrekt.

Den övre Brunsvigaenheten MDIIR med sin
plåtkåpa på plats.
De tre inmatningsverken återfinns i mitten.
De ”döda” inmatningsskivorna har täckts
över med plåtremsor.
Högst upp finns kontrollregistret som visar
antalet multiplikationsvarv. Resultatverket är
längst ned.
Verken nollställs med hjälp av de stora
vingmuttrar på vänstra sidan.
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Den nedre enheten liknar inte direkt någon standard Brunsviga-
modell, men är sannolikt en Modell MD med ett avkortat resultatverk; det avlägsnade kvotregistret har återmonterats i fönstren
15–20 i resultatverket, vilket gör att antalet multiplikationsvarv
registreras i båda den övre och den nedre räkneverken. Skenan
för decimalv isarna har plockats bort, men skruvhålen finns kvar i
kåpan.

Den nedre Brunsvigaenheten är sannolikt
en Modell MD.
Resultatverket längst ned har avkortats och
sifferfönstren är åtskilda med vita streck.
Sifferfönstren i mitten och till höger visar
resultatet för inställningsverken direkt
ovanför.
Sifferfönstren till vänster utgör ett kvotregister och anger antalet multiplikationsvarv.

De båda resultatverken är uppdelade för att stämma överens med
segmenteringen av inmatningsverken, men utnyttjas däremot fullt
ut utan övertäckning av några fönster. Det gör att räknemaskinen
har en övergripande konfiguration av (inmatningstal x resultattal)
4 x 7; 3 x 7; 3 x 5; 4 x 7 och 3 x 7 i sifferutrymme.
På både den övre och den nedre enheten har tiotalstabulatorn
och dess kuggstång tagits bort, eftersom resultatverken förflyttas
steg för steg av den automatiska multiplikatorn. Tabulatoröppningarna har täckts över, och de sedvanliga små varningsklockorna har
tagits bort. På båda enheterna utförs nollställning av resultatverken
genom ett helt varvs vridning av ”vingmuttern” på vänstra sidan;
löpvagnarnas högra avslut är kopplade till ett ok som utför automatisk tiotalsförflyttning under multiplikationens gång. På den nedre
enheten nollställs resultatregistren och kontrollregistret av samma
vred.
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Ett kraftigt ok av mässing binder samman
de två resultatverken med den automatiska
multiplikationsenheten till höger.
Vevhandtagen har ersatts av kugghjul.

Mässingsoket är fastskruvat på högra sidan
av resultatverken.
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Den automatiska drivenheten
Räknemaskinens kanske mest intressanta särdrag är den automatiska multiplikationsenheten. Den återfinns under plåtkåpan på
maskinens högra sida. I mitten finns en drivaxel med en remskiva
till höger och ett större kugghjul till vänster. Remskivan tar upp
kraft från en elektrisk motor som finns monterad på stativet, och
kugghjulet griper in i två mindre kugghjul som ger direktdrift till
de två räkneverken.
Drivaxeln är utrustad med en envägskoppling. Kopplingen griper in när en räkneoperation börjar och släpper när allt är klart,
då inmatningsverken har kommit i ett neutralt läge och nya tal
ska matas in. Kopplingen kan bara gripa in i den ena rotationsrikt
ningen, vilket gör att maskinen enbart kan användas för multipli
kation; division skulle kräva att räkneverken snurrar åt motsatt håll.

Innanmätet av den automatiska multiplikationsdelen.
Drivaxelns remskiva är längst till höger och
den vita pilen visar envägskopplingen.
Den sekundära axeln med sina två excentrar
är längst bak och är i konstant drift.
Smörjkopparna av mässing har tunna vekar,
och innehöll olja.

Antalet multiplikationsvarv ställs in med spakar på ett eget in
matningsverk som kan rymma ett fyrtal, dvs. ett tal mellan 1 och
9999. Inställningsverket liknar ytligt en pinnhjulstrumma, men
roterar inte. Verket har också ett eget kontrollregister som visar
det inställda talet. En större spak direkt till höger om inmatnings
spakarna verkar vara det pådrag som får kopplingen på drivaxeln
att gripa in.
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Inmatningsverket för multiplikationstalet.
Multiplikationstalet ställs in med de
fyra spakarna till vänster och återges i
sifferfönstren nedanför.
Den kraftiga spaken till höger tros vara
startpådraget.

Baksidan av samma inmatningsverk.
Den här delen styr båda antalet
multiplikationsvarv och tiotals-förflyttning
av räkneverkens resultatregister.
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I multiplikationsenhetens chassi löper en kuggstång som är kopplad till Brunsviga-enheternas resultatverk genom ett mässingsok.
Kuggstången förflyttas ett hack för varje tiotal i det inställda multiplikationstalet, och räkneverkens resultatverk flyttas på motsvarande sätt. I praktiken innebär det att för varje multiplikationstal
räknar maskinen ut först ental, sedan tiotal, sedan hundratal och
slutligen tusental.
För ett multiplikationstal av exempelvis 1649, kommer räkneverken att först snurra 9 gånger; resultatverken flyttas sedan ett hack,
och räkneverken snurrar 4 gånger; resultatverken flyttas ett hack
till och räkneverken snurrar 6 gånger; en sista förflyttning och
räkneverken snurrar 1 gång. Finessen är att räknemaskinen bara
behöver snurrar 1+6+4+9 = 20 gånger för att få fram ett resultat;
om inte maskinen använde tiotalsförflyttning skulle den behöva
snurra hela 1649 gånger för att komma fram till samma resultat.
Kuggstången förflyttas helt automatiskt med hjälp av vipparmar
och excentriska kammar på en sekundär roterande axel; fjädrande
spärrhajar och ett system av låspinnar gör att kuggstången är helt
låst mellan förflyttningar, och att det bara förflyttas ett steg i taget
när stunden är inne. En fjädrande vippa mellan spärrhakarna styr
riktningen, och det verkar troligt att kuggstången ”backar” för att
återgå till utgångsläget efter en fullbordad räkneoperation.

Tiotalsförflyttning av räkneverkens
resultatregister styrs av en kuggstång i den
automatiska multiplikationsdelen.
De vita pilarna visar var kuggstången ligger.
Vipparmens nedåtgående arm får kuggstången att röra sig fram eller åter, samtidigt
som spärrhakarna lyfts/släpps.
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Längst ut på kuggstången finns låsspår.
Det finns fyra låslägen, som motsvarar
resultatverkens läge vid multiplikation av
ental, tiotal, hundratal respektive tusental.

Skick och skador
Räknemaskinen är dessvärre inte i fullt fungerande skick. Brunsviga-enheterna snurrar felfritt och det är möjligt att rotera räkneverken från remskivan via drivaxeln, envägskopplingen och
kugghjulen. Kuggstången för tiotalsförflyttning löper fritt och det
gör också de två resultatverken, men inställningsverket för multi
plikationstal har fastnat, samtidigt som andra komponenter verkar
osynkroniserad och ur funktion. Det gör det omöjligt att visa den
automatiska multiplikatorn igång.
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Uppfinnaren
I överlåtelsedokumentet som finns i Tekniska museets arkiv står
det att räknemaskinernas konstruktör var J.E. Vickhoff.
Född den 16:e juni 1878 återfinns Johan Emil Vickhoff i flera samtida register som anställd hos Järnvägsstyrelsen. Han fick anställning 1896 som elev på Kontrollkontoret för att året därpå bli antagen
som extra ordinarie kontorsskrivare. År 1917 blev han utnämnd till
bokhållare. Hans födelsenamn var Johan Emil Johansson; namnet
Vickhoff tog han först 1920.
Fler upplysningar om Vickhoff eller hans roll i framtagningen
av Kontrollkontorets högst avancerade och unika räknemaskiner
har inte kunnat hittas. Detaljrikedomen i överlåtelsedokumentet
från 1953 tyder på tillgång till andra källor, men ingenting verkar
vara bevarade idag. Anledningen till att man lät bygga två maskiner är också oklar. Båda maskinerna verkar ha funnits samtidigt på
Kontrollkontoret och användes eventuellt växelvis för att under
lätta för service och injustering. På längre sikt kunde man även
”kannibalisera” den ena maskinen för reservdelar för att hålla den
andra maskinen igång.
Inte heller finns några registrerade patent i Vickhoffs eller i
Järnvägsstyrelsens namn som har samband med de två räkne
maskinerna. Dock gavs Vickhoff patenträttigheter för en helt annan
uppfinning 1925.
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Gruppfoto från Inrikes taxebyrån år 1928. J.E.
Vickhoff som nr 5 från vänster i bakre raden.

Det vackra Kontrollkontoret i Tomteboda
som invigdes 1912. Här arbetade J.E. Vickhoff, räknemaskinens konstruktör. Först
som kontorsskrivare och från 1917 som
bokhållare.

Mellan 1910 och 1912 byggdes Kontrollkontorets nya lokaler i
Tomteboda. Byggnaden är idag ett skyddat byggnadsminne. Här
befordrades Vickhoff till bokhållare. Från år 1923 med placering
inom Inrikes taxebyrån. Vickhoff dog vid 61 års ålder den 7:e mars
1939.
Det är inte klart vem som väckte frågan om behovet av en automatisk räknemaskin för framtagning av fraktstatistik, men det är
klart att Järnvägsstyrelsen hade förtroende för Vickhoffs förmåga
att konstruera en typ av maskin som aldrig tidigare hade existerat.
Maskinerna gav också prov på sin användbarhet, i tjänst i mer än
20 år.
Vickhoffs räknemaskin är inte utställd för närvarande, men kan
hämtas från magasin efter överenskommelse med förrådsmästaren
på Tekniska museet.

Artikeln om Vickhoffs räknemaskiner skrevs ursprungligen på uppdrag av Internationales Forum Historische Bürowelt, I.F.H.B., och
publicerades i tidskriften Historische Bürowelt No. 104 i juli 2016.
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Lars Olov Karlsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1868?

År 1868 hade Sverige 4 173 080 invånare.
De flesta bodde på landet, och större delen
hade det relativt dåligt ställt. Lantbruket
hade gått dåligt i ett par år, och det var fortfarande stor nöd på många håll. Men, landet
utvecklades på flera sätt. Utbildningen tog
ett stort steg framåt när Läsebok för folkskolan gavs ut första gången. Många generationer svenskar hade den som första läsebok.
Ute i världen var det lite lugnare nu när
amerikanska inbördeskriget var över. Utvecklingen kunde åter gå vidare. Flera
innovationer gjordes i USA. Bland annat fick fiskhandlare William Davies från
Detroit patent på kylvagnen. Den första
kabelspårvagnen togs i drift i New York och
Christopher Scholes får patent på en skriv-

maskin. I London tas de första trafikljusen
i drift, ett slags semaforer försedda med
lyktor för att ses om natten.
1868 var ett tämligen stillsamt år i den
svenska kommunikationshistorien. Dalslands kanal öppnades för trafik, men under året öppnades ingen ny järnvägslinje.
På sträckan Tanto–Liljeholmen öppnades
ett andra spår, men de båda spåren kom
att användas som två enkelspår fram till
1908. Lokleveranserna var också synnerligen begränsade. SJ fick bara två nya lok,
94 TROLLHÄTTAN och 95 ELFSBORG, båda
byggda i Trollhättan. Några lokleveranser
till enskilda järnvägar detta år finns inte
heller noterade.
Bilderna som följer visar ett par vagnar
och några stationsmiljöer.

Under 1918 pågick bygget av 1919 års bro över Öre älv vid Tallberg på
Stambanan genom övre Norrland. En bågbro utförd i armerad betong
som ersatte en äldre balkbro från 1891. En modern samverkansbro av
stål och betong färdigställdes 1994 och ersatte då 1919 års betongbro
som blev byggnadsminne.
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Fångvagnen littera E nr 1 vid Uddevalla–
Vänersborg–Herrljunga järnväg finns på
Järnvägsmuseet. Den torde vara byggd
1868 för den då smalspåriga (1217 mm)
banan och byggdes om till normalspårig
strax före sekelskiftet tillsammans med
banan. Den var i bruk fram till 1930 och
överlämnades till museet 1935 tillsammans med en godsvagn, som tyvärr har
skrotats.

Gävle–Dala järnvägs personvagn littera AC nr 20 tillverkades 1868 av Metropolitan Railway
Carriage and Wagon Company i Birmingham. På GDJ gick den igenom flera ombyggnader,
men 1938 överlämnades den då slopade vagn 20 till Järnvägsmuseum. Inredningen, som på
senare tid varit som ren tredje klass, återställdes till det man då trodde var originalutförande.
En del detaljer har använts från förstaklassvagnen nummer 11, andra nytillverkades. I det
stora hela har man nog lyckats. Vagnen är en god representant för den första generationen
personvagnar i Sverige.
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Helsingborgs Central på en bild som uppges vara tagen 1868.
Landskrona & Helsingborgs järnvägars linje till Eslöv är öppnad
1865. Tåget på bilden tillhör L&HJ. Centralstationen, som senare
fick förbindelse med bland annat Hässleholm, var i bruk tills den
nya Knutpunkten togs i bruk 1991.

Järna station 1868. Det första stationshuset
i trä, från 1860, som ses här, ersattes av ett
hus i sten 1914. Det gamla stationshuset var
av samma typ som bland annat användes
från början i Stenstorp.
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Lars Olov Karlsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1918?

1918 hade Sverige en befolkning på
5 813 850. Fortfarande var landet ett jordbruksland, men industrin hade börjat ta
allt större del i landets försörjning. Många
bodde på landet, men allt fler flyttade till
tätorterna. Större delen av året präglades
fortfarande av första världskriget som dock
till slut fick sin ände den 11 november, då
Tyskland kapitulerade. Undertecknandet
av fredsavtalet gjordes i en av Wagon Litsbolagets restaurangvagnar som ställts upp
i Compiègne utanför Paris. Samma vagn
utnyttjades av Hitler när han tvingade
Frankrike att under förödmjukande former kapitulera efter invasionen 1940. Hitler förde vagnen som segertrofé till Berlin,
där den dock föll offer för de allierades
bombningar i slutet av kriget. En liknande
vagn finns idag uppställd som museiföremål i Compiègne. Krigets slut förde med
sig mycket annat. Nya länder, som Finland, Estland, Lettland, Litauen och Island
föddes. Striderna fortsatte dock internt i
Ryssland och Finland under året.
I Sverige var det fortfarande svåra tider,
även om landet förskonades från kriget.
Matbristen var stor. Mjölkpriset steg och
hamnade på den tidens ofattbara 65 öre per
liter. Brist på gummi och bensin gjorde att
det tidvis var så få som 48 taxibilar igång i
Stockholm. Brist på foder gjorde det dess
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utom omöjligt att ersätta bilarna med hästvagnar. Spanska sjukan drabbade stora delar
av världen, och i Sverige kom mer än 38 000
liv att gå förlorade, de flesta under 1918.
På de svenska järnvägarna hade man
många problem med brist på det mesta.
Dessutom inträffade Sveriges genom tiderna värsta järnvägsolycka i Getå den 1 oktober. 41 personer omkom. Olyckan skrämde
många från att resa med tåg. Den kände
konstnären John Bauer med familj skulle
åka från Småland till Stockholm i november och valde den som de trodde säkrare
båtvägen. De tog båten Per Brahe som dessvärre förliste i Vättern och alla ombord omkom.
På järnvägssidan hände dock ett och
a nnat positivt. Under året öppnades några
nya linjesträckningar, Dorotea–Vilhelmina
och Svenstavik–Åsarna på Inlandsbanan
och Karungi–Haparanda uppe vid gränsen
till Finland. En järnväg, den lilla smalspårs
biten Ronehamn–Hemse på Gotland, kom
att läggas ned. För att knyta ihop Inlandsbanans olika delar köpte SJ det privata
bolaget Orsa–Härjeådalens järnväg.
De två privatbanorna Lund–Revinge
järnväg och Lund–Bjärreds järnväg ägdes
båda av Lunds stad och slogs ihop till det
nya bolaget Bjärred–Lund–Harlösa järnväg, BLHJ.

SJ köpte en serie på 20 godstågslok i krigets Tyskland. För att göra det möjligt fick
man välja ett lok av tysk standard. En del
privatbanor nöjde sig med att hyra lok från
Tyskland, bland annat Bergslagsbanan som
hyrde växellok av den preussiska typen T3.
Man köpte också vagnar från Tyskland.
Billigt, men de var kanske inte av högsta
kvalité.

De första elektriska fällbommarna togs
i bruk i södra delen av Stockholms cent
ral, nära Tegelbacken. Manuell linjeblockering infördes på flera delsträckor av stambanorna som Lerum–Partille, Västra Bodarne–Norsesund, Rönninge–Igelsta och
Nyboda–Älvsjö.
En del aktuella bilder från 1918 följer här.

Åsarna station på ett vykort.

Invalidtåg med skadade från första
världskriget i Haparanda.
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Visst ser det ödsligt ut i Ronehamn. Järnvägen dit lades ned 1918.

De två banorna LReJ och LBJ slogs 1918 samman till Bjärred–Lund–Harlösa järnväg.
Denna bild från 1938 visar ett tåg med de två första loken vid Lund–Revinge järnväg. Där hade de nummer 1 och 2, på BLHJ fick de nummer 4 och 5.
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Getåolyckan orsakades av ett jordskred så nattåget från Malmö till Stockholm spårade ur.
Loket, F 1200, bärgades och finns idag på Järnvägsmuseet.

De första elektriskt manövrerade bommarna vid SJ sattes upp 1918 vid Tegelbacken i Stockholm där Jakobsgatan
korsade stambanan.
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I Ängelholm byggdes lokstallet ut 1918. På det vänstra spåret håller
idag Järnvägsmusei Vänner på med renoveringar av lok och vagnar.

Vid Södertälje central uppfördes 1918 ett
nytt stationshus. Från 1994 heter stationen
Södertälje centrum. På vykortet ses också
den ovanliga segmentvändskivan som ersatte växlar vid rundgång med lokaltågens
lok.
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För att klara den ökande trafiken under första världskriget hyrdes
flera tyska växellok in till svenska privatbanor. Bergslagsbanan hade
till exempel denna preussiska T3-maskin 1918. Här ses lok 6129 från
Stettin på verkstaden i Åmål.

Det krigförande Tyskland behövde utländsk valuta, så under hela
kriget fortsatte man att exportera järnvägsfordon, bland annat
till Sverige. Bergslagernas järnvägar köpte en serie treaxliga
personvagnar, alla av preussisk standardtyp. Vagnarna inreddes i
Sverige av BJ. Denna vagn, BJ C3b 167, är byggd i Köln 1918 och ses
på en bild i Åmål 1922.
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Ett av de från Tyskland importerade G-, senare Ga-loken. De var av
den preussiska standardtypen G8.1. Senare fick de littera 55 vid de
tyska riksbanorna, DR. Foto med lok 1415 i Skövde 1922. Vid SJ kom
senare alla loken att byggas om med nya ångpannor.

SJ NN3 32173 tillverkad av ASJ i Linköping
1918. Vagnen var en vanlig stolpvagn av
standardtyp som kompletterats med ett
löst skrov för träkolstransport.
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En 1918 nybyggd kombinerad tredje klass
och postvagn var SJ CDo1 2511 som levererades från ASJ i Linköping. Vagnen var ensam
i sitt slag. Postkupén kunde utökas i flera
steg genom att mellanväggar öppnades upp
och tredjeklasskupéer togs i anspråk för
posttransport. Även de senare hade därför
sidodörrar för in- och urlastning.
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Anders Olsson

Vad hände vid Sveriges järnvägar 1968

Modernisering

Ingen ny järnväg öppnades under året.
Ingen elektrifiering eller breddning gjordes
under 1968. Dubbelspår tillkom på den en
kilometer långa sträckan Göteborg–Gubbero.
En linjeomläggning gjordes den 1 juli när
Gårdatunneln i Göteborg togs i bruk. Med
en längd på två kilometer var den Sveriges
längsta järnvägstunnel.
Fjärrblockeringen fortsatte att byggas ut.
Gävle–Storvik (dock inte ändstationerna)
styrdes från Gävle. Frövi–Krampen (ej ändstationerna) styrdes från Hallsberg. Sundbybergs station fick lokal fjärrstyrning från
Stockholm C. Järna–Nyköping–Norrköping
(utom de tre angivna stationerna) fjärrstyrdes från Norrköping och Oxelösunds station styrdes från Skogstorp.

Nedläggningar

Nedläggningarna fortsatte. Under 1968 förlorade fyra sträckor persontrafik men betydligt fler godstrafik.
Årets första nedläggning inträffade 1 januari dvs. sista tåget gick nyårsafton 1967. Den
77 km långa banan Kalmar–Berga med spårvidd 891 mm hade öppnats 1897. Ekonomiskt
klarade sig banan bra fram till 1930-talskrisen. Efter andra världskriget minskade
persontrafiken kraftigt och det var denna
som nedlades 1 januari 1968. Godstrafiken
blev kvar på hela linjen. Bergabanans södra
del hade en omfattande godstrafik och un114

der 1968 omlades banans utfart från Kalmar
till att gå från Kalmar södra istället för att
gå från Kalmar central via Kalmar västra.
Den nya banvallen byggdes med tanke på en
eventuell breddning av banan. Få trodde nog
1968 att persontrafiken skulle komma tillbaka men det gjorde den 1996.
Skåne–Smålands järnväg sträckte sig från
Kärreberga (utanför Åstorp) till Värnamo.
Den 147 km långa normalspåriga banan
öppnades för allmän trafik i etapper mellan 1894 och 1899. Bakom tillkomsten stod
Helsingborgs stad och stadens näringsliv.
Tanken var att transportera skogsprodukter och hantverk söderut och livsmedel och
varor importerade via Helsingborgs hamn
(som kol) norrut. Banan drogs till stora
delar där man tänkt dra Södra stambanan
innan Nils Ericson ändrade på planerna.
Den 12 maj 1968 nedlades persontrafiken på
hela banan och godstrafiken Traryd–Hamneda (15 km). Samtidigt återupptogs godstrafiken Stidsvig–Örkelljunga (13 km) som
nedlagts 1963.
Köping–Uttersberg–Riddarhyttans järnväg hade förstatligats 1952 med nedläggning
av persontrafiken som följd. Godstrafiken
krympte efterhand och 1 juni 1968 nedlades
den sista sträckan Köping–Kolsva järnverk
(14 km). Samtidigt nedlades även trafiken
Krampen–Riddarhyttan (9 km) som var en
industribana men med nära knytning till
KURJ. Under 1968 revs sträckan Uggelfors–Kolsva och 1969 Kolsva–Köping.

Hamneda var en av stationerna på f.d.
Skåne–Smålands järnväg som förlorade
persontrafiken 1968.

Trollhättan–Nossebro var en 33 km lång
järnväg med spårvidd 891 mm som öppnades 1916. Ekonomin var svag och bolaget
gick snart i konkurs. Staten fick ingripa men
ville inte sköta ett smalspår i Västergötland
utan istället fick Västergötland–Göteborgs
järnvägar ta över. VGJ lyckades genom
rationaliseringar och delvis ny trafik få
balans i ekonomin. Efter andra världskriget minskade trafiken och 1954 inskränktes
godstrafiken till behovsgodståg, för att helt
upphöra 1960. Persontrafiken bibehölls för
vägnätet i området ansågs inte klara ersättande busstrafik men sedan Vägverket fått
pengar till upprustning fastställdes nedläggningsdatum till 12 maj 1968. Vid denna
tidpunkt var den nya vägen inte klar utan
nedläggningen fick uppskjutas två gånger
och genomfördes den 16 juni. Samtidigt
nedlades även godstrafiken officiellt.
Den 13 juni 1968 nedlades godstrafiken på
den 41 km långa sträckan Linghed–Jädraås,
en del av Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg.

Den 16 km långa sträckan Umeå–Holmsund förlorade persontrafiken den 29 september. Banan hade öppnats 1921–1922
och persontrafiken hade minskats kraftigt
1958. På slutet utgjordes tågen vanligen av
en ensam YBo-motorvagn. Godstrafiken bibehölls.
Godstrafiken Fjärdhundra–Heby ned
lades 1 oktober. Den 19 km långa sträckan
var en del av f.d. Enköping–Heby–Runhällens järnväg.
Eksjö–Österbymo var en 35 km lång isolerad smalspårsbana med spårvidden 891
mm. Persontrafiken hade nedlagts 1954 och
den 1 oktober 1968 nedlades allmänna godstrafiken. Viss trafik med massaved pågick
ytterligare tio dagar. På slutet drogs tågen
av lokomotorer littera Z4p.
På ytterligare tre banor försvann den
återstående godstrafiken under 1968. Persontrafiken var redan nedlagd. På Gällivare–Malmberget (7 km) upphörde resttrafiken. Formellt hade trafiken nedlagts
1965. Sträckan från föreningspunkten Tivoli till Lister Mjällby var en del av Blekinge
Kustbanors sidolinje på Listerlandet. Denna
del var den enda som breddades till normalspår. Trafiken på den 5 km långa sträckan
upphörde 1968 men formellt nedlades den
först 1970. På sträckan Brolid–Svenljunga
upphörde trafiken 1968. Sträckan var en del
av Borås–Alvesta järnvägs sidobana Hillared–Axelfors.
Under 1968 nedlades persontrafiken på
många stationer på huvudlinjerna. Detta
som en del av att lokaltrafiken skulle överföras till buss.
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Ånglok

Under 1966 var 120 olika ånglok i reguljär tjänst i Sverige. Av dessa tillhörde 100
SJ, 14 enskilda järnvägar och 6 industrier.
Motsvarande siffror för 1968 var totalt
77 lok, varav 63 SJ, 7 EJ och 7 industrier.
Rena museilok räknas inte men i listan för
1966 ingår ändå F 1200. När det gäller SJ:s
lok handlar det också om vilka beredskapslok som provkördes respektive år. Den 1
januari 1969 hade SJ 55 driftsånglok.
Det krympande antalet ånglok var kanske orsaken till att fler utflyktståg med ånglok arrangerades. Det var både bokade tåg
för t.ex. Svenska Järnvägsklubben och tåg
upplåtna för allmänheten. Det kördes bl.a.
tåg Malmö–Simrishamn med anledning av
Malmö–Tomelilla järnvägs 75-årsjubileum.

N 1167 på Gävle södra 1968. Loket var ett av SJ:s driftånglok detta år.

Ellok

Leveranserna av Rc-lok fortsatte under
året, men bara de fyra loken nr 1023–1026
levererades. Loken började nu kallas Rc1
eftersom en ny variant var på gång. Under
1968 levererades också Dm3 1242–1246.

Motorlok

Det sista loket av littera T43 hade levererats 1963. Nu fem år senare var det dags
för en ny loktyp som fick littera T44. Liksom T43 var det ett boggilok med axelföljd
Bo’Bo’, och liksom föregångaren byggdes
det hos NOHAB med motor från General
Motors. Motorn var en nyare version och
hade högre effekt. T44 var 76 cm längre och
4 ton tyngre än T43. Största tillåtna hastighet var 90 km/tim mot 95 på T43. Under
året levererades de två första loken nr 259
och 260. Loken avsågs att användas i hamnväxlingen i Göteborg och timmertågen i
södra Norrland. Den sistnämnda trafiken
ökade efterhand som timmerflottningen
avvecklades. Innan det sattes i reguljär
tjänst fick T44 259 dra ett tåg för SJK i
Skåne.
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Den första T44:an, nr 259, som den såg ut vid leveransen 1968.

T12 207 med ett kort tåg 1962.
En loktyp som försvann under året var
T12. Loket som hade nr 207 hos SJ levererades från Motala verkstad 1954. Det var ett
provlok och endast ett lok byggdes. Littera
ändrades 1964 till T12. Loket avvek från
mängden genom sin silvriga målning. Sista
tjänstgöringplats blev Nässjö. Loket slopades och skrotades 1968.
Korsnäs Marma AB i Gävle köpte ett
växellok från Lokomo Oy i Finland. Det lär
vara det första finskbyggda loket som levererats till Sverige.

Motorvagnar

Leveranserna av pendeltåg littera X1 för
Stockholmsområdet fortsatte under året då
nr 3007–3052 levererades.
En motorvagnstyp med anknytning till
Stockholmsområdet som försvann under
året var littera Xo6p. Dessa var ursprungligen levererade till Stockholm–Roslagens
järnvägar.
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Personvagnar

Årets nyhet på personvagnsfronten var
kafévagnen B1c (senare RB1). Vagnen som
byggdes av SJ huvudverkstad i Örebro
med korg från Kalmar hade 32 sittplatser i
kafédelen och 16 i den vanliga 2-klassdelen.
Vagnarna hade nr 5166–5175.
Under 1968 levererades också Ao2 5141–
5155 från ASJ Linköping och Bo1k 5159–
5165 från Kalmar.
Men det hände också saker med de befintliga vagnarna. Man hade nu kommit fram
till att gummibälgarna var bra och många
vagnar fick 1968 sina gamla ”dragspelsbälgar” utbytta mot gummibälgar. Även installation av dörrförreglering som förhind
rar att vagnsdörrarna öppnas under färd
intensifierades under året. Nya destinationsskyltar som satt i vagnsdörren ersatte
de gamla som satt mitt på vagnen, en förenkling för resenärerna.
De sista normalspåriga träpersonvagn
arna på SJ som använts i lokalgodstågen
togs ur trafik vid tidtabellsskiftet. Den
gamla typen av lokalgodståg var ju också
på avveckling. Ville man nu åka trävagn i
reguljär trafik så fick man välja smalspåriga
Roslagsbanan.

Godsvagnar

Under 1968 kom flera nya godsvagnstyper.
Den kanske viktigaste var den täckta godsvagnen Hbis. Det nya med den var dels att
den var längre än tidigare vagnar men viktigare var att den hade helt öppningsbara
sidor som underlättade för lastning med
gaffeltruck. Men leveranserna av 1960talets G-vagn som numera hade littera Gbs
fortsatte i stort antal. Trots att mycket av
styckegodset överförts till landsväg ansågs
den tydligen fortfarande behövas. En av
nyheterna med Gbs var väggar av träfiberplattor, Under 1968 började man bygga om
äldre G-vagnar och byta ut bräderna mot
träfiberplattor.
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Interiör från personvagn littera B7 (senare B3). 1968 påbörjades
ombyggnad av ett stort antal vagnar av 1940-talstyp.

Provversioner av en ny malmvagnstyp
littera Uad levererades under året. Skill
naden mellan de olika typerna var olika
boggier. Vagnen var en vidareutveckling av
littera Mb.
En ny variant av vagn med tre bulkbe
hållare littera U levererades under 1968 till
privata ägare.
Uas var en ny typ av tankvagn som kom
1968. Vagnen var en boggivagn och skulle
användas för transport av cement.
Trafiken på smalspåret Dannemora–
Hargshamn ökade och krävde modernisering av ett antal smalspårsvagnar under
1968.
Under 1968 påbörjades ommärkningen av
godsvagnar med UIC-nummer för att möjliggöra att genom en dator hålla reda på var
en viss vagn fanns i Europa. Det var många
vagnar att märka om så man blev inte klar
under året.

SJ Uas 20-74-097 0 007-8 tillverkad av
Interconsult i Falkenberg. Märkt som privatvagn men ägd av SJ.

SJ Hbis 21-74-211 5 598-7 visar vagnens originalutseende och hur
UIC-märkningen anbringades.
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Interiör från Gamleby nya
stationshus 1968.

Byggnader

Sedan 1940-talet hade SJ satsat mycket på
modernisering av stationshusbeståndet.
Varje år valde man att bygga nytt och ersätta det gamla huset på någon plats. Nu hade
turen kommit till Gamleby på sträckan
Bjärka Säby–Västervik. Ett nytt stationshus
uppfördes 1967 och det gamla revs. Det nya
huset invigdes 1968.
I Gävle tas en ny lokstation i bruk. Den
gamla som blev ledig kom några år senare
att bli hemvist för Järnvägsmuseum.

Tidtabellsomläggning och posttrafik

Tidtabellsskiftet i maj 1968 har beskrivits
som den största tidtabellsreformen i SJ:s
historia. Fjärrtågen blev fler och snabbare
dvs. de stannade på färre stationer. Antalet
tåg på medeldistans minskades däremot.
Ett nytt system för tågnumrering infördes
också. Lokalgodstågen försvann och de
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nummer som man använde i Skåne reser
verades för lokala persontåg i Norrland.
Ändringa rna i tidtabellen uppmärksammades också av allmänheten. I årets deckare ”Ingen returbiljett” låter Maria Lang
ett mord begås i ett Yoa2-tåg Stockholm–
Västerås–Örebro sista dagen med gamla
tidtabellen.
Samtidigt passade posten på att göra en
stor omläggning av sina transporter i samband med nytt sorteringssystem med postnummer. Mycket posttransporter flyttade
från järnväg till landsväg och flyg. Antalet
postkupéer minskades drastiskt. Det blev i
stort sett bara på huvudlinjerna som postkupétrafiken bibehölls samt på sträckorna
Malmö–Ystad och Nässjö–Oskarshamn där
motorvagnssläp littera UDFo20 användes.
Mängder av postvagnar blev överflödiga;
bland dem de relativt nya UDFo15.

Utförsäljningen av inventarier från
tågfärjorna i Trelleborg 1968.

Tågfärjor och kontinenttrafik

De gamla tågfärjorna från Kungsledens
öppnande, Konung Gustaf V och Drottning
Victoria hade gjort sitt. Gustaf V gjorde
en sista tjänst som extra godsfärja Malmö–
Köpenhamn 1968. På väg till skrotningen
hos Persöner i Ystad gjorde färjorna ett
sista besök i Trelleborg. Där sålde SJ delar
av inventarierna till en intresserad allmänhet.
En ny tågfärja levererades till Trelleborg
under året. Färjan fick namnet ”Drottningen”. Den var byggd av Uddevallavarvet och
hade plats för 23 godsvagnar.
I dagtåget ”Berlinaren” insattes från tidtabellsskiftet Deutsche Reichbahns strömlinjeformade dieselmotorvagnståg VT 18.

Musealt

Östra Södermanlands järnväg hade trafikerat sträckan Mariefred–Läggesta under

två säsonger. Den 19 maj var det högtidlig
invigning. Invigningen förrättades av kommunikationsminister Svante Lundquist.
Att ångloken försvann från trafiken gav
också inspiration till bevarande av ånglok.
Ånglok bevarades på museer och av föreningar och ställdes upp lite varstans. Enligt en sammanställning fanns det nästan
hundra museiånglok i Sverige 1968.

Övrigt

F.d. Stockholm–Nynäs järnväg mellan
Älvsjö och Nynäshamn införlivades helt
med SJ. Sträckan Eskilstuna–Nybybruk
överlämnades av SJ till TGOJ. Sträckan
som var 8 km lång hade endast godstrafik och var ursprungligen en del av Norra
Södermanlands järnväg.
Lidingöbanan (den norra) och Saltsjö
banan övertas av SL. Sedan tidigare äger SL
Södra Lidingöbanan.
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Göran Fält (red.), Kerstin Ericsson,
Sarah Hjälm & Samuel Scott

I trafik 2017
– efterlängtade banor invigda

Ingen enkel bana under city
Sex kilometer tunnel under centrala Stockholm, två nya pendeltågsstationer och en
järnvägsbro var klara för invigning 10 juli
2017. I juni gjordes de sista förberedelserna på stationerna, som då kändes ödsliga
i väntan på anstormningen av Stockholms
jäktade pendlare.
Efter åtta års byggande i hjärtat av staden,
öppnar Citybanan nu för trafik. Projektet
går i mål nästan ett år tidigare än planerat
och någon procent under budget, men resan
har inte varit enkel. Citybanan har varit
ett tekniskt svårt bygge i en känslig miljö,
med hundratusentals resenärer och närboende att ta hänsyn till och kulturhistoriskt
värdefulla byggnader som måste skyddas.
Citybanan passerar bland annat under fem
kyrkor i centrala Stockholm.
– För ett och ett halvt år sedan stod jag
nere i tunneln och skrev på en nöjdförklaring tillsammans med biskopen i Stockholms stift, säger projektchefen Kjell-Åke
Averstad.

Peter Svedbergs effektfulla konstverk med Stockholmsbilder
bakom tjockt glas. Ett av konstverken i nya Citybanan.

Kjell-Åke har varit involverad i projektet
sedan regeringsuppdraget kom år 2000,
först som regionchef på Banverket och sedan 2007 som projektchef. Citybanan fick
dock ingen flygande start. När den dåvarande regeringen tillträdde 2006, valde den
att stoppa projektet och tillsätta en utredning för att undersöka alternativa lösningar
ovan jord. I utredningen kom man till slut
ändå fram till att Citybanan var den bästa
lösningen, och projektet kunde återupptas.
– Det var en turbulent tid. Stoppet gjorde
att projektet sattes under lupp och många
började ifrågasätta Citybanan. Projektet
började i en kommunikativ uppförsbacke
och vi förstod då att vi skulle behöva lägga
mycket resurser på att föra en dialog med
vår omgivning.
Eva Rådmark Herder, som har arbetat
som kommunikationsansvarig sedan 2008,
menar att det varit helt nödvändigt att
bygga upp omgivningens förtroende.
– Vi hade helt enkelt inte klarat att bygga
Citybanan om vi inte lagt så stora resurser
på kommunikation som vi gjort.
Ett annat framgångsrecept har varit att
hitta rätt personer till projektet.
– Projektmänniskor drivs av utmaningar.
Citybanan har varit utmanande från start
till mål och därför har vi också lyckats
behålla kompetent folk hela vägen, säger
Kjell-Åke Averstad.
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Det veckade taket i Karin Lindhs konstverk Pendlarkatedralen vid stationen Stockholm City är inspirerad
av Marilyn Monroes kjol.

Men det har inte bara varit framgångar.
Fem personer har omkommit i arbetsplatsolyckor under bygget. Utredningar av dödsfallen har inte visat på några systematiska
brister i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet,
men de har självklart varit omskakande för
dem som arbetar med projektet.
– Det har tagit väldigt hårt på oss alla. Jag
tycker att vi jobbat väldigt bra med arbetsmiljö och säkerhet, ändå har det här hänt.
Vi har försökt skapa en stark säkerhetskultur i projektet. Men när tusentals människor arbetar i ett projekt och folk kommer och
går, är det en utmaning att nå ut till varje
enskild arbetare. I slutändan är det indi
vidernas val och handlingar som är avgörande, säger Kjell-Åke Averstad.
Byggjobben är nu avklarade, och signalställverk och styr- och övervakningssystem
håller på att installeras. SL inreder för fullt
vid stationerna, tågen testas och konst
närerna lägger sista handen på sina verk.
Den 10 juli måste allt vara klart och fungera; klockan 05.00 ska det första pendeltåget
börja rulla på Citybanan. Eva Rådmark
Herder känner sig kluven inför att projektet
nu lider mot sitt slut.
– Jag har levt med projektet i nio år, det
känns som Citybanan är mitt barn. Det
känns roligt att det är klart men samtidigt
lite tomt. Vad ska jag göra nu?
Samuel Scott
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Pendeltåg på egna spår
Citybanan är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, som sträcker sig från Tomteboda i norr, via de
nybyggda stationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City,
till station Stockholms södra i söder. Med Citybanan får pendeltågen egna spår i tunneln, och övrig tågtrafik fortsätter gå på de
nuvarande spåren. Med detta fördubblas spårkapaciteten och
trafiken kan gå tätare och punktligare.
Citybanans nya stationer blir viktiga knutpunkter. Restiden kan
minskas, antingen genom att man kommer närmare sitt resmål
eller genom att det blir enklare att byta till tunnelbana eller buss.
Projektet har också byggt en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i
Årsta, söder om Stockholm, som kommer att fungera som en
gigantisk växel för att leda tågen rätt.
Byggstart: 2009.
Kostnad: 16,8 miljarder i 2007 års prisnivå.

Dubbelspåret passerar Gamla Uppsala
nedsänkt och i en 610 meter lång tunnel. På
det viset minskas både banans barriäreffekt
och bullret från tågen.

Dubbelspår byggt på goda
relationer
Det nya dubbelspåret genom Gamla Uppsala invigdes den 17 september. Därmed är
det dubbelspår hela sträckan mellan Uppsala och Gävle. Den sista biten byggdes
med hjälp av schaktning, spontning och
goda relationer.
Det tar bara en dryg minut för ett snabbtåg
att köra det fyra kilometer långa dubbel
spåret. Men det krävdes fem år av arbete
med arkeologi, schaktning, spontning, tunnelgjutning och goda relationer för att bygga de nya spåren i en komplex miljö av lera,
bebyggelse och kulturhistoria.
Resenären hinner få en snabb skymt av de
berömda Kungshögarna innan tåget passerar genom den 610 meter långa tunneln
under samhället och Vattholmavägen.
Uppe på markytan syns i dag inte mycket
av den nya järnvägen; den går till stora delar
bakom bullerskydd och skärningar innan
den går in tunneln. Men projektet märktes
desto mer när bygget pågick.

– Vi var bokstavligen inne i folks villaträdgårdar och bökade, men det gick förvånansvärt bra, säger Trafikverkets projektledare
Malin Lingh.
Under arbetets gång har projektet mätt
invånarnas inställning till dubbelspåret.
Före bygget var 94 procent neutrala eller
positiva till det, och när projektet bullrade
som mest hade andelen neutrala eller positiva ökat till 97 procent!
– Det handlar om att bygga goda relationer. Vi strösslade med information i brevlådorna, höll öppet hus en gång i månaden,
tog oss tid att prata med folk och svara på
frågor. Vi försökte alltid informera kort och
begripligt, berättar Malin Lingh.
Dubbelspåret är anpassat till den känsliga
miljön och tar bort den barriär genom samhället som det gamla enkelspåret skapade.
Dessutom minskas bullret och vibrationerna från tågen. Säkerheten har höjts genom
att fyra plankorsningar har byggts bort och
stängsel satts upp längs spåret.
Med dubbelspåret har kapaciteten på
sträckan ökat från 9 till 24 tåg i timmen. Det
minskar även risken för trafikstörningar.
Göran Fält
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Järnvägen utvecklas underhållet
stärks
Trafikverkets förslag till nationell plan
2018–2029 innebär en tydlig satsning på
järnvägen. Underhållet förstärks och flera
nya byggprojekt startas, som Norrbotniabanan och fyrspår söder om Uppsala.
Ostlänken byggs för 250 km/tim. Det ger
pengar över till andra angelägna projekt
för järnväg och sjöfart.
Det är Trafikverkets viktigaste dokument.
Den nationella planen som lämnades till
regeringen 31 augusti beskriver hur verket vill använda 622,5 miljarder kronor på
vägar, järnvägar, farleder och flygplatser de
kommande tolv åren.
Planen är en revidering av den nu gällande planen från 2014. Mycket är kvar från
den gamla planen, men en hel del är också
nytt eller omprioriterat.
Det är mycket järnväg i den nya planen.
Av de 30 största utvecklingsprojekten gäller 24 järnväg, 4 väg och 2 sjöfart.
– Det är väldigt mycket pengar, säger
generaldirektör Lena Erixon. Vi har försökt
att beskriva vad man kan åstadkomma med
622,5 miljarder. Det är ingen tvekan om att
vi kan bidra med mycket. En viktig del är att
vi försöker återställa järnvägens funktionalitet och även utveckla den. Det är ett stort
steg, och det gör vi tack vare en kraftig höjning av underhållsanslaget. Det kommer att
betyda mycket för pendling och godstrafik.
Trots den ökade ekonomiska ramen har
Trafikverket tvingats välja hårt bland utvecklingsprojekten. Stora investeringsprojekt, som höghastighetsjärnvägen Ostlänken,
tar en stor del av det finansiella utrymmet.
– Jag har aldrig varit med om tuffare
prioriteringar i utvecklingsdelen; det har
nästan varit plågsamt, säger Lena Erixon.
Här lägger vi ett tufft förslag. Om rege
ringen väljer att bygga ut de nya höghastig126

hetsbanorna etappvis, så är vårt förslag att
man gör det för 250 km/tim på konventionellt sätt med ballastspår, för persontrafik.
A nnars binder vi upp för mycket resurser
och det tar för lång tid innan vi kan utnyttja
en topphastighet på 320 km/tim i ett helt
system.
– Ska man bygga för 320 km/tim är vårt
förslag att man lånefinansierar och bygger
i betydligt snabbare takt. Vi pekar på två
alternativ, men givet det direktiv vi fått av
regeringen är vår rekommendation att man
bygger ut för 250 km/tim.
– Trots det så har det varit tufft. Vårt
förslag är att Ostlänken och Lund–Hässleholm byggs ut först på höghastighetsbanan. De följande etapperna, efter 2029,
kommer att vara Linköping–Aneby och
Göteborg–Borås. Den tredje blir Tranås/
Aneby–Jönköping. Sedan går vi vidare med
Jönköping–Borås och Jönköping–Hässleholm. Det är lite annorlunda än Sverigeförhandlingens förslag. Men vi måste få in det
här i vår plan – det är en tuff utmaning.
Restidsmålen för en höghastighetsbana
byggd för 320 km/tim har tidigare satts
till två timmar Stockholm–Göteborg och
tre timmar Stockholm–Malmö. Om banan
byggs för 250 km/tim förlängs restiden
Stockholm–Göteborg med 15–18 minuter
och Stockholm–Malmö med 22–24 minuter.
Genom att sänka topphastigheten och
bygga med ballast på Ostlänken får Trafik
verket loss drygt 10 miljarder kronor som
kan användas till andra utvecklingsprojekt.
Lena Erixon pekar på projekt som Norrbotniabanan Umeå–Skellefteå, etapper av
dubbelspår Sundsvall–Gävle, ny farled till
Luleå och nya slussar i Trollhätte kanal,
som därmed blir möjliga att genomföra.
– Och vi lägger förslag om att starta första
etappen av ett fyrspår Uppsala–Arlanda,
som har enorm betydelse för bostadsbyggandet. Vi har gjort vad som är möjligt

Botniabanan slutar i dag i Umeå. Trafikverket föreslår nu en fortsatt
utbyggnad av Norrbotniabanan Umeå–Skellefteå.

inom ramen för de resurser vi har, säger
Lena Erixon.
Inom vidmakthållande görs stora satsningar på att öka järnvägsunderhållet.
Därmed kan det eftersläpande underhållet
börja återtas på de mest trafikerade stråken.
Det handlar främst om utbyten av utslitna
spår, växlar, broar och kontaktledningar.
Därmed kan sträckorna på de här banorna
med sänkt hastighet återställas till normal
nivå. På övriga banor är målet att kunna bibehålla standarden på dagens nivå.
Järnvägsunderhållet ökar från 86 miljarder i den gamla planen till 125 miljarder kronor i den nya planen. Men vägarna
fortsätter att ta en större andel av pengarna
till vidmakthållande: 164 miljarder kronor
i den nya planen. Det räcker för att behålla
standarden på de mest trafikerade och viktigaste vägarna under hela planperioden.
Men för viktiga vägar på landsbygden och
andra lågtrafikerade vägar kommer tillståndet att försämras under andra halvan
av perioden.
En viktig del i planen är att försöka begränsa transporternas klimatpåverkan. Det
handlar bland annat om att främja järnväg
och sjöfart. Stadsmiljöavtalen för att stödja
kollektivtrafik och cykling bibehålls och
utökas till 12 miljarder kronor för hela perioden. Trafikverket jobbar också med sin
egen miljöpåverkan, genom att ställa krav
på reducering av klimatpåverkan vid underhålls- och byggnadsarbeten.
– Vi lägger mycket tid och kraft på klimat
och miljö. När det gäller klimatet så kommer våra åtgärder ändå att få en begränsad
påverkan. För att man ska kunna klara av
att nå de mål som satts upp krävs det kraftfulla styrmedel. Hur mycket järnväg vi än
bygger så blir bidraget ändå begränsat. Infrastruktursatsningarna kommer inte göra
att vi når klimatmålen. Därtill krävs det
tuffa politiska beslut om styrmedel, säger
Lena Erixon.
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Trafikverket har tillsammans med fem
andra myndigheter lämnat ett förslag om
hur klimatmålen kan klaras: SOFT (Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet). Trafikverket har
bidragit med ett underlag som mycket
handlar om behovet av kraftfulla styrmedel, som koldioxidskatt och vägslitageskatt.
– Det är viktigt att ställa förväntnings
nivån rätt. Åtgärderna i den nationella
planen ger en ganska marginell positiv påverkan på klimatmålen. När vi bygger är
det en negativ påverkan också. Andra viktiga bidrag här är exempelvis stadsmiljöavtalen för ökad kollektivtrafik och cykling
och å tgärder som innebär att vi kan tillåta
längre och tyngre transporter och fordon.
Även digitaliseringen och införande av ny
teknik som elvägar kan bidra på ett positivt
sätt, säger Lena Erixon.
Att utveckla näringslivets transporter
är ett viktigt inslag i planen. Det handlar
bland annat om att möjliggöra trafik med
längre och tyngre fordon, som 750 meter
långa godståg på ett prioriterat nät. Trafikverket föreslår även att en särskild pott
på 1,2 miljarder kronor avsätts, riktad mot
trimningar för näringslivets transporter på
järnväg.
– Vi jobbar mycket med miljöåtgärder och
trimningar som kommer att bidra till att få
systemet att utvecklas. Det har stor effekt
på kort och medellång sikt. Den här gången
gör vi en hel del riktat mot näringslivet. Det
är mer fokus på näringslivet än vad det varit
i tidigare planer.
– Vi tittar också på digitaliseringens möjligheter. Vi går mot mer uppkopplat, elekt
rifierat och automatiserat. Det förändrar
mycket av hur vi arbetar med vår infrastruktur och hur transportsystemet i sig
fungerar i framtiden. Vi försöker säkerställa
att vi kan följa med i den här utvecklingen.
Vissa viktiga projekt hamnar helt utanför
den nya planen. Trafikverket redovisar en
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lista med åtgärder för 19 miljarder kronor
som inte ryms i planen, för att ge en bild av
andra åtgärder som har övervägts. Bland
de som inte får plats i planen finns ökad
kapacitet på Västra stambanan Göteborg–
Alingsås, farled till Göteborgs hamn och
dubbelspår på en del av Malmbanan.
– Det är oerhört mycket som görs, det är
viktigt att säga. Men det blir säkert även en
hel del fokus på det som inte kommer med i
planen, konstaterar Lena Erixon.
Förslaget har gått ut på remiss. Regeringen väntas ta beslut om den nya nationella
planen våren 2018.
Göran Fält

Kontaktledningsbytet startade 2015 och
ska vara helt färdigt 2019. Tio helger
per år stängs banan av helt, eftersom
arbetet med elledningar ställer mycket
stora krav på säkerheten. Då passar
man också på att göra underhåll och
andra jobb samtidigt, vilket innebär att
stopptiden utnyttjas maximalt.

Arbetsvagnarna är ombyggda rälsbussar från 1950-talet, LMV
liftmotorvagn.

Ny ledning efter midnatt
Kontaktledningen på den hårt trafikerade
järnvägssträckan mellan Lund och Hässleholm är nedsliten och byts nu ut successivt. Jobbet sker på natten, varje dag året
om och under vissa helger. I trafik följde
med en natt på spåret
Projektingenjör Henrik Andersson möter
upp i Hässleholm strax före midnatt för att
ta oss ut till jobbet några kilometer söderut.
När bilens lyktor släcks är mörkret kompakt, men ett stycke bort syns de upplysta
arbetsvagnarna. Ombord jobbar kontaktledningsteknikerna Janne Jansson, Anders
Sunninger och Matti Buhler. De väntar på
besked för att bryta strömmen och sätta
igång med nattens jobb. Mellan klockan ett
och fem får de tillgång till banan, sen sätts
strömmen på. Säkerhet och samverkan är A
och O i projektet.
– Varje onsdag har vi ett samordningsmöte med alla som ska göra jobb kommande

vecka. Dessförinnan har projektledningen fått en beskrivning av jobben och har
därmed full koll. Det är ett tajt samarbete
mellan projektledningen, konsulter och
entreprenörer, berättar Henrik Andersson.
Han är snart klar med sin traineeperiod på Trafikverket men har redan en stor
roll i projektet där han stöttar projektledare K
 itty Linnberger. Hon tog över rollen
med kort varsel och har kvar sitt ordinarie
a rbete som enhetschef på Investering syd.
– Det var tufft ett tag, men alla medar
betare har ställt upp till fullo och visat ett
så stort engagemang. Man gör ingenting
själv – laget framför jaget. Vi har alla olika
roller men vi måste hitta samförstånd och
engagemang. Det handlar om att vara renodlad beställare och hela tiden vara tydlig
med vilket som är vårt ansvar respektive
entreprenörens, säger Kitty Linnberger.
Södra stambanan är en av landets mest
trafikerade banor. Ungefär var femte minut
passerar ett tåg i var riktning.
– Minsta störning här påverkar hela
landets tågtrafik. Detta är en prioriterad
sträcka och det vi får ut på anläggningen
ger så mycket. Därför är samordningen så
otroligt viktig. Vi får ofta höra att vi inte
ska vara ute så mycket. Men syftet är att
säkerställa säkerheten och det uppskattas
ute, säger Kitty.
– Nej, den tullar vi aldrig på. Vi gör återkommande stickprov på fordon, arbetsmiljö
och säkerhet, säger Henrik.
Kerstin Ericsson
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Spårbyteståget passerar minnesstenen i Koler, vid platsen där arbetslagen som byggde
Stambanan genom övre Norrland från norr och söder möttes den 6 december 1893.

Spårbyte i mål i Koler
med klockrent resultat
Efter tre somrar och höstar av hårt arbete
är det 160 kilometer långa spårbytet mellan Boden och Bastuträsk klart.
– Nu har vi en trygg anläggning som förhoppningsvis håller i 40 år, säger projektledare Per Lindmark.
Det skedde klockan 03.29 den 14 september,
på historisk mark i Norrbotten, nära den
minnessten i Koler som markerar platsen där
de två arbetslagen som byggde stambanan
från norr och söder möttes i augusti 1893.
I september 2017 lade spårbytesmaskinen
här in den sista rälen i det efterlängtade
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spårbytet. Även det var en historisk händelse, som bekräftades med ett handslag
mellan Trafikverkets projektledare Per
Lindmark och platschef Frank Rentzsch
från entreprenören Leonhard-Weiss.
– Det kändes bra, säger Per Lindmark.
Årets spårbyte har gått klockrent. Av de 70
dispositionstider vi haft har vi hållit tiden
i 69 och lämnat tillbaka ett farbart spår för
tågtrafiken vid rätt klockslag. Ett fantastiskt bra resultat med tanke på hur stort
ingrepp vid gjort i spåret varje natt, när vi
bytt räler och sliprar och rensat ballasten.
Arbetet har pågått mellan klockan 23 och
06. Den stora utmaningen har varit att klara
logistiken med 14 maskiner som skulle vara
på rätt plats varje kväll när jobbet inleddes,

liksom att hålla framförhållningen med de
stora mängder material som krävdes.
När spårbytet inleddes 2014 var det tidigarelagt på grund av att sprickor hade upptäckts i rälerna, som gjorde att hastigheten
hade sänkts för tågen. Under 2015 fick spårbytet göra paus när Trafikverket inte fick
de pengar som behövdes, men under 2016
genomfördes i gengäld två etapper, som

satte svenskt rekord i spårbyte. 79,7 kilometer byttes på tio veckor. Därefter kunde
hastigheten på banan höjas igen.
Under 2017 genomfördes den sista etappen, 39 kilometer Träskholm–Koler.
– Nu har vi en anläggning som är mer
stabil och robust. Den kommer att vara mer
störningsfri, och dessutom blir det bättre
komfort för resenärerna. Att åka på den här
banan känns som att köra bil på en nyasfalterad väg, säger Per Lindmark.
Göran Fält

Basunderhåll i egen regi
kan prövas i fyra områden
Om regeringen beslutar det kan Trafikverket inom två år starta försök med att
underhålla järnvägen i egen regi. Alternativt kan Trafikverket ta över underhållet
tills vidare i några områden.
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag
att utreda försök med järnvägsunderhåll i
egen regi, och att se över vilka strategiska
maskiner som Trafikverket behöver äga
och förvalta.
Försöken med järnvägsunderhåll i egen
regi bör omfatta basunderhåll, det vill säga
förebyggande och avhjälpande underhåll.
Piloter kan bedrivas inom två till fyra geografiska områden som motsvarar dagen
baskontrakt. Det föreslog Trafikverket i en
rapport till regeringen den 24 februari.
Järnvägsunderhållet sköts i dag inom 34
upphandlade baskontrakt som omsätter

Snöröjning är en del av basunderhållet.
Senast det sköttes i egen regi var 2009.
3,5 miljarder kronor per år. Försöken med
underhåll i egen regi beräknas omsätta

200–400 miljoner kronor per år.
Underhållet föreslås drivas av en resultatenhet. För att bemanna den behöver 100–
200 personer rekryteras och utbildas. Det
beräknas ta två år att få enheten på plats.
Försöken behöver pågå i minst tio år, för
att man ska få tid att utvärdera och jämföra
med det konkurrensutsatta underhållet.
Utredningen lägger även fram ett alternativt förslag – att Trafikverket tar över
underhållet tills vidare i några områden,
istället för ett tidsbegränsat pilotförsök.
– Det skulle ge tydliga signaler och en
långsiktig trygghet till marknaden om att
vi inte kommer ta över mer av underhållet
längre fram, säger Bo Vikström som lett
a rbetet med underhållsuppdraget.
En begränsad underhållsverksamhet i
egen regi skulle ge ökad kunskap om anläggningen och bättre förståelse för underhållets villkor. Därmed stärks Trafikverkets
strategi att bli en bättre beställare.
Utredningen anser att Trafikverkets resurser behöver förstärkas med maskiner
för bärgning, och att tillgången till snöröjningsresurser behöver säkras. Regeringen
ska nu ta ställning till förslagen.
Göran Fält
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Egen uppföljning ska ge bättre koll
I april 2017 sökte Trafikverket 21 projektingenjörer som ska arbeta med leveransuppföljning inom järnvägen. Det är det
första steget för att ta över leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning
i egen regi.
Det kommer snart att synas mer personal i
gula arbetskläder med Trafikverkets logga
längs Sveriges järnvägar.
I dag görs manuell underhållsbesiktning
av järnvägen av de entreprenörer som utför underhållet. Konsulter följer på uppdrag av Trafikverkets projektledare upp att
entreprenörerna har levererat enligt sina
kontrakt. Regeringen har nu beslutat att
Trafikverket ska ta över leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning i
egen regi.
En väl fungerande styrning och uppföljning av underhållet är nödvändig. Det slår
såväl regeringen som Trafikverket fast. En
viktig del i detta är att Trafikverket har tillräcklig kunskap om anläggningen och bra
koll på det långsiktiga underhållsbehovet.
– Vi har börjat med att bygga upp en
leveransuppföljning i egen regi och kommer att fortsätta med den manuella underhållsbesiktningen, berättar projektledare
Frida Persson på verksamhetsområde Underhåll.
De första 21 projektingenjörerna var på
plats i oktober. De är placerade på underhållsdistrikten, för att biträda projektledare och järnvägschefer med uppföljningen av
järnvägsunderhållet.
Projektingenjörerna ska kontrollera att
underhållsentreprenörerna har levererat
enligt sina kontrakt. Uppföljningen utförs
både ute i fält och via tekniska och admi
nistrativa system.
I november 2017 tog Trafikverket beslut
om att anställa ytterligare 19 personer som
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ska arbeta med leveransuppföljningen. Om
allt går enligt planerna kan de nya medarbetarna vara plats under första delen av
2018. Sammanlagt beräknas cirka 40 per
soner behövas för leveransuppföljningen.
– Nu är våg två av rekryteringsprocessen på gång, vi är därmed snart fulltaliga
för att kunna utföra leveransuppföljning i
egen regi. Trafikverket behöver leveransuppföljning både lokalt i anläggningen och
inom central styrning, därför kommer två
av de rekryterade personerna placeras på
Järnvägssystem. Det gör också att vi kan
förbättra nationella arbetssätt, genomföra
analyser samt förändra kontraktsupplägg
och upphandlingsstrategier, sa Frida Persson.
Nästa steg är att bygga upp manuell
underhållsbesiktning i egen regi. Nu pågår
en analys av hur den verksamheten ska se
ut. Enligt tidigare beräkningar behövs ett
30-tal personer till underhållsbesiktningen, som ska tas över av Trafikverket i takt
med att kontrakten med entreprenörerna
löper ut.
Göran Fält

Med starka ben och blick för fel
Starka ben, gedigen erfarenhet och skarp
blick. Det är viktiga egenskaper hos dem
som gör manuell underhållsbesiktning
av järnvägen i fält. Jobbet handlar om
att upptäcka problem innan de blir akuta
fel och att ge underlag för förebyggande
underhåll.
Anneli Cederberg från Infranord slår på sin
handdator och öppnar besiktningsplanen i
besiktningssystemet Bessy. Tillsammans
med kollegan Robin Granlund gör hon årets
underhållsbesiktning på stationen i Sala.
Besiktningsplanen listar över 500 objekt
som ska kontrolleras. Allt från sliprar och
räler till växlar och signaler. Fel som upp-

Många fel upptäcks med en erfaren blick. Men för att kolla att
alla mått i växeln stämmer, behöver Robin Granlund och Anneli
Cederberg använda spårviddsmåttet.

täcks registreras i Bessy. Anmärkningarna blir underlag för beslut om långsiktigt
underhåll eller akut felavhjälpning. Säkerhetsfel eller mer akuta fel tas upp i säkerhetsbesiktningen.
Jobbet handlar om att gå långt och titta
uppmärksamt. Spåren kontrolleras även
maskinellt med mätvagnar, men erfarna
mänskliga ögon behövs för att se helheten
och detaljerna.
– Här är två spruckna betongsliprar, men
de ligger omgivna av hela sliprar, så det är
inget akut fel. Men de behöver bytas på sikt,
säger Anneli.
Hon registrerar felet i handdatorn. Vi
går vidare i ett uppställningsspår. Med van
blick ser hon att rälsskarvarna håller måt�tet. Det finns en del murkna träsliprar, men
var tredje sliper är utbytt, så spåret håller
för sitt syfte.
Anneli och Robin arbetade några år som
bantekniker innan de gick utbildningen till
besiktningsmän. De stortrivs med jobbet.
– Det är frihet under ansvar. Vi går i genomsnitt sju kilometer per dag. Det ger gratis motion. Nu när det börjar bli vår är det
härligt att jobba ute, säger Robin.
I dag utför entreprenörerna som sköter
järnvägsunderhållet både säkerhetsbesiktningen, för att upptäcka akuta fel, och den
mer långsiktiga underhållsbesiktningen.
Säkerhetsbesiktningen ska ligga kvar hos
entreprenörerna, medan Trafikverket tar
över den manuella underhållsbesiktningen.
– Det kommer att behövas dialog mellan
oss, säger Erik Hellberg, besiktningsansvarig på Infranord. Annars finns det risk att vi
dubbelregisterar fel. Redan i dag är det problem att få tid i spåret för besiktning. Det
krävs bra samordning om att det ska fungera med separat säkerhets- och underhållsbesiktning.
Göran Fält
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Samlat grepp om
digitaliserad järnväg
Vilka spår finns att köra på och vad klarar
de av? Hur ansöker man enkelt och snabbt
om tider för tåg eller banarbeten? Hur
kan trafiken ledas effektivare, med bättre
framförhållning?
Det här är frågor som ska lösas av tre projekt under kommande år. Närmare 2 000
medarbetare i Trafikverket berörs när
järnvägen nu tar ett stort digitalt tekniksprång.
När vi träffas på trafikcentralen i Stockholm har Maria Nichani haft sitt nya jobb i
20 dagar. Hon är programledare för ”Digitaliseringen av tåglägestjänsterna”. Miljön
i Runda huset är välbekant för den tidigare
chefen för trafikledningsområdet.
– Våra system för trafikledning och kapacitetsplanering behöver moderniseras,
säger hon. De är redan mycket komplexa
verksamheter med hög säkerhetsnivå. Nu
tar vi ett kliv för att öka vår förmåga att
planera och leda trafiken ännu bättre, med
hjälp av ny digitaliserad teknik och nya
arbetssätt. Det kommer att skapa nytta för
resenärer och godskunder, genom att vi kan
öka kapaciteten och höja punktligheten.
Trafikcentralen är nyligen ombyggd, även
om en del arbeten fortfarande pågår. Lokalerna är ljusa och arbetsplatsen känns modern. På stora bildskärmar kan man följa
tågtrafiken runt Stockholm.
Men mycket av tekniken och arbetssätten på trafikcentralen ska snart förändras.
Dagens tågledningssystem i Stockholm,
Ebicos, är robust men föråldrat. I dag kan
de åtta trafikcentralerna i landet inte hjälpa
varandra vid störningar. De har olika tekniska plattformar.
Nu utvecklas ett nytt nationellt tågledningssystem – NTL, som ska ersätta de
gamla systemen.
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Med NTL kan alla trafikcentralerna styra
tågen i hela landet. Det gör att trafikcentralerna kan täcka upp för varandra, och det blir
möjligt att planera långt i förväg och se till
nationella trafikflöden. Trafikledning kommer att kunna hantera mer trafik och utnyttja kapaciteten bättre. Det nya systemet
automatiserar styrningen av tekniken, som
växlar och ställverk. Trafikledarna kan då
arbeta mer proaktivt, för att i god tid kunna
lösa konflikter som uppstår vid störningar i
trafiken.
Ytterligare två system ska ge järnvägen en
digital plattform för hela produktionskedjan
– från data om anläggningen, via fördelning
av kapacitet, till ledningen av trafiken: Anda
och MPK.
Anda står för Anläggningsdata och trafiknät. Det handlar om att få grepp om de 60
miljoner prylar som behövs för att järnvägar
och vägar ska fungera. I dag finns data om
Trafikverkets anläggningar i ett 40-tal olika
system, på pappersritningar eller i pärmar.
Nu ska all information om anläggningen
samlas i ett enda system. Anda skapar en
digital grund för de nya systemen, som är beroende av detaljerade data om anläggningen.
MPK (Marknadsanpassad planering av
kapacitet) tar fram nya arbetssätt och verktyg för planeringen av kapacitet på järnvägen. I den nya Kapacitetsportalen på webben
kan tågbolag och entreprenörer själva planera och beställa kapacitet, alltså tid i spåret
för tåg eller för arbeten. Successiv planering
ger en flexibel tågplan som kan planeras om
när förutsättningarna ändras. Tågplanen
behöver inte låsas förrän 72 timmar innan
ett tåg ska gå.
MPK ska leverera körbara tågplaner till
NTL. I ett första steg behövs tågplaner för en
begränsad erfarenhetsdrift med NTL, som
planeras starta på fyra sträckor. Före det ska
de nya verktygen börja användas för korttidsplaneringen i tågplanen, med successiv
planering för tåg.

Så fungerar tågplaneringen i dag
Detaljplanerad tågplan som är avtalad
och låst långt i förväg, för varje punkt i
tågets färdplan. Även stopp för möten
vid stationer där ingen ska kliva på eller
av, eller inget gods ska lastas eller lossas,
ligger fast och kan inte ändras på ett
enkelt sätt.
Så ska man planera tåg successivt
Bara avtalspunkter med trafikutbyte
läggs fast i tågplanen, det vill säga när
tåget ska vara framme vid bestämda
målpunkter som bangårdar eller stationer. Mellan avtalspunkterna kan detaljplaneringen ändras fram till 72 timmar
före tågets avgång, om förutsättningarna
ändras. Därmed ökar möjligheterna att
få plats med nya tåg eller banarbeten i
en lagd tågplan.
Tidplanen för MPK har reviderats, vilket
innebär ett års senareläggning av utrullningen. De nya verktygen kommer att tas
i bruk hösten 2019 för korttidsplaneringen och våren 2020 för tågplaneprocessen
långtidsplanering. Trafikverket planerar
att börjar leda tågtrafik med det nya tågledningssystemet i liten skala, så kallad begränsad erfarenhetsdrift, under 2020.
I dag arbetar ett par hundra personer
inom Trafikledning, Planering, Underhåll
och IT med de tre projekten. När de nya
systemen införs kommer uppemot 2 000
personer inom Trafikverket att beröras av
nya arbetssätt och verktyg. Projekten påverkar också tågbolag och entreprenörer.
– Exempelvis får MPK stor betydelse för
tågbolag som SJ och Green Cargo. Tilldelningen av körplaner påverkar deras affärs
system, så vi måste även gå i takt med
tågbolagen och prata mycket med dem. Det
blir stora förändringar, som inte får störa
verksamheten under den tid de rullas ut.

Från tiden på Trafikledning tar Maria
Nichani med sig erfarenheter av vad som
krävs för att lyckas med nya system och
a rbetssätt:
• kommunikation och dialog med dem
som berörs
• kvalitetssäkrade och robusta system
• noggranna och realistiska tester innan
system och arbetssätt införs.
– Vi får inte ta i bruk system och arbetssätt som inte fungerar i verksamheten. Den
begränsade erfarenhetsdriften med NTL

på några sträckor blir därför extremt viktig,
säger Maria Nichani.
Trafikverkets centrala funktion IT tar
fram en gemensam testmiljö, där Anda,
MPK och NTL kan köras tillsammans.
Testmiljön gör det möjligt att identifiera
svaga länkar i såväl system som arbetssätt.
Den ger möjlighet att åtgärda eventuella
problem i tid, för att lägga grunden för ett
robust införande av de nya systemen.
Göran Fält
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Installationer längs bandelen sänder
information via molntjänsten. En kamera
är monterad i kontaktledningens bärlina
för kontroll av en spårväxels tillstånd och
funktion.

E-piloten blickar in i framtiden
Minskade störningar för godstågen – det
är ett av resultaten av experimentlådan
E-pilot som prisades på järnvägsmässan
Nordic Rail, där en av innovationerna är
en selfie-funktion i spåret. Data från 15
miljoner hjul är också ett bra underlag.
Kameran finns på bandel 119 mellan Boden
och Luleå och är en av morgondagens lösningar för att minimera störningar i järnvägstrafiken. Kameran ovanför växeln gör
att det på avstånd går att kontrollera växeln.
Peter Söderholm, utredare på Trafik
verket och adjungerad professor på Luleå
tekniska universitet, förklarar:
– Det är två växelkameror som hänger i
kontaktledningens bärlina. Den ena övervakar själva korsningsspetsen där man ofta
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har problem med hårda stötar när tåg passerar. Den andra övervakar växeltungan som
är den rörliga delen i växeln där snö och is
kan fastna. Man ser från trafikcentralen om
det räcker att motionera växeln, alltså röra
den fram och tillbaka, eller så måste entreprenören åka ut och göra någon åtgärd. Det
finns möjlighet att zooma in också för att se
vilken typ av verktyg som behövs, exempelvis om korsningsspetsen måste svetsas.
Två kameror är testade i Sverige och fler
är på gång. Försöket har varit så pass lyckat
att Norge också skaffat två kameror. Test
et är en del i projektet E-pilot 119 där 23
delprojekt ingår. På bandel 119 finns också
olika mätstationer där man undersöker
krafter och vibrationer, varmgång och hjulskada samt hjulets profil när tåg passerar.
Efter hela Malmbanan, totalt 40 mil, har
Trafikverket en mängd detektorer.

Genom att kombinera data från dessa
mätstationer kan störningar minskas. Resultat från detektorerna gör att det går att
minska underhållet, förlänga livslängden
på hjulen och undvika onödiga larm under
själva färden, vilket bland annat resulterar i
förbättrad punktlighet.
Det är Luleå tekniska universitet som
driver projektet E-pilot och Trafikverket
är huvudfinansiär. Forskningen pågår vid
Järnvägstekniskt center (JVTC) och Emaintenance lab vid Luleå tekniska universitet.
Exempel på samverkansparter är SJ,
Green Cargo, Infranord och LKAB. Ge
mensamt tar man fram och testar ny teknik
för att få fram tillståndet på både infrastruktur och de fordon som passerar. Målet
är att samla ihop data från hela järnvägssektorn så att alla aktörer ska kunna agera
förebyggande i stället för avhjälpande.
Ett gott exempel är att det blivit ett minskat antal stopp för ”Stålpendeln” som går
mellan Luleå och SSAB i Borlänge. Livebilder sänds från Sunderbyn via en molntjänst, och på samma sätt kan även LKAB
få ett sms-larm om åtgärd.
Testerna med ny teknik sprids även till
andra delar av Sverige. ”Testbädd järnväg”
blir nästa steg där E-pilot kan bli demonstrator för EU-projekt i framtiden. En viktig
del av detta är även Verklighetslabb digital
järnväg (finansierat av Vinnova, Trafikverket och LTU), där Trafikverket ska öppna
sin kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala
informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare.
– Tack vare E-piloten har vi fått ett bra
kontaktnät i järnvägsbranschen, såväl
nationellt som internationellt. Vi har haft
besök från Sydafrika, från det som motsvarar Transportstyrelsen. Och E-mainte-

nance365, som arbetar med informationsoch kommunikationsteknologin, har blivit
kontaktade från Australien, berättar professor Ramin Karim vid Järnvägstekniskt
center.
– Vi kan följa ett hjul hela dess livslängd,
även när tåget flyttar om vagnarna, via
givare (RFID-taggar) på varsin sida om
vagnen, och på så vis kan vi i förväg se att
fordonet ska in på verkstad om två månader. Vi kan alltså svara på vad som händer
i framtiden och arbeta förebyggande, be
rättar Ramin Karim.
En molntjänst är skapad på labbet, och
tillsammans med ett verktyg för beslutsstöd finns det bra underlag. Under tre år
har data samlats in och historiken från 15
miljoner hjul som passerat borgar för ett
bra underlag.
– Vi måste simulera och modellera mycket för att få bra beslutsunderlag och kunna
motivera och kommunicera det vi vet, säger
Peter Söderholm. Vi delar data med operatörerna och det är ovanligt med ett sådant
samarbete. Men det är viktigt att inte bara
akademin har nytta av forskningen så att
det inte bara är en hyllvärmare.
Projektet blev prisat i samband med
Nordic Rail i oktober. E-piloten vann förs
ta pris i Strukton Innovation Award, och
Catharina Elmsäter-Svärd, tidigare infrastrukturminister och nybliven vd för Sveriges byggindustrier, konstaterade när hon
delade ut priset:
– Samhället rör sig snabbt framåt med en
utveckling som inte går att stoppa, och Epilot är experimentlådan som kan ge branschen de verktyg den behöver för att hänga
med – en idékatalysator för beslutsstöd
som är både efterfrågad och begriplig och
som ger faktiska resultat.
Sara Hjälm
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Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum 2017

2017 blev det sista året med Sveriges Järnvägsmuseum och det sista året för museet i
transportsektorn efter 103 år vid antingen
Statens Järnvägar, med stort eller litet ”j”,
SJ, Banverket eller Trafikverket. Från och
med den 1 januari 2018 är det en del av en
myndighet med ansvar för statens mariti
ma museer, Sjöhistoriska, Vasamuseet och
Marinmuseum i Karlskrona. Vi passade då
på att byta namn till det de flesta ändå kallat oss i alla tider; Järnvägsmuseet. Personligen är jag både stolt och glad över att det
järnvägshistoriska kulturarvet och museets
utveckling äntligen har uppnått tillräcklig
kvalitet för att bli kärnverksamhet efter
en uttalad vilja från riksdag och regering.
Jag har inget att klaga över på de huvudmän som har tagit sitt ansvar under mina
år som museichef, tvärtom, men det är en
lättnad att inte med jämna mellanrum behöva sälja in verksamheten hos general
direktörer eller myndighetschefer för att
inte tala om tjänstemän på olika nivåer
med ansvar för ekonomi. Jag hann med nio
generaldirektörer mellan 1995 och 2017 och
jag måste framhålla att samtliga bidragit
till den positiva utvecklingen av museet.
Trots det känns det mycket bra att min
myndighetschef nummer tio är så kallad
överintendent för Statens maritima museer.
Myndigheten kommer att få ett nytt namn
under 2018 av riksdagen. Själv har jag fått

förtroende att fortsätta att leda Järnvägsmuseet in i nästa epok, vilket är ett hedersuppdrag med känslomässiga förtecken. Jag
har ända sedan jag kom in i verksamheten
vid mitten av 1990-talet ansett att järnvägen inte haft den plats och status inom
kulturmiljövården som den förtjänat. Det
har funnits en hobbystämpel på den järnvägshistoriska verksamheten. Det är kanske baksidan av det fantastiska, ideella
engagemang som har kännetecknat sektorn
alltsedan Svenska Järnvägsklubben blev
pionjär i slutet av 1950-talet och som senare
manifesterats i vår egen vänförening Järnvägsmusei Vänner. Samtidigt som Sveriges
Järnvägsmuseum växte till sig till storlek
och innehåll så har museisektorn öppnat
sig. Man skulle kunna säga att den har blivit mindre märkvärdig. Det är inte längre
självklart att det krävs en examen i arkeologi, etnologi och konstvetenskap för att du
bäst ska kunna hantera kulturarvet. Vårt
framgångskoncept att kombinera det ideella engagemanget, privatpersoners expertis och individuella praktiska färdigheter
med antikvarisk profession är inte längre
avvikande. Det har varit väldigt tydligt i
synnerhet när det gäller hur man arbetar
vid Statens maritima museer och särskilt
med fartygen. Tiden att bli en del av den
traditionella museisektorn är alltså mogen
och jag vill påstå att alla våra ideella hjäl139

pare också ska känna sig hedrade av detta.
Alla ni är en av anledningarna till att vi nu
har kommit fram till ett viktigt mål.
Hela den tillsvidareanställda personalen
vid Sveriges Järnvägsmuseum erbjöds verksamhetsövergång inom staten och nästan
alla nappade på erbjudandet. Av olika skäl
tvingades vi ta avsked av tre medarbetare.
Vår förrådsman, Pär Lindberg, tyckte att
det var läge att ta ut pension lite i förtid.
Han har under flera år gallrat och sorterat
våra reservdelar för tågtrafiken och nu var
det i stort sett ordning på det som fanns
inne i reservdelsförrådet. Carolina Engberg,
som stöttat framför allt mig och ledningen
och faktiskt hela personalen, med admi
nistrativt stöd fick nytt jobb hemma i Sandviken och följde inte heller med. Hon har
skämt bort oss med att de så viktiga stödfunktionerna verkligen fungerade. Det blir
ingen lätt lucka att fylla. Sist men inte minst
och faktiskt bara till hälften stannade vår
fordonsunderhållsansvarige, Martin Öhlin,
kvar i Trafikverket. För att överhuvudtaget
kunna köra tåg under 2018 så måste vi fortsätta med tågtrafiken under Trafikverkets
ansvar. För detta träffades ett avtal mellan
Trafikverket och Statens maritima museer.
Martin kommer därför att fortsätta att vara
säkerhetsansvarig för Järnvägsmuseets
fordon. Som motprestation ska Järnvägsmuseet svara för den operativa hanteringen av Trafikverkets fordon som blir kvar i
resultatenheten Fordonsresurser som museet tillhörde innan huvudmannabytet. Vi
fick även ett tillskott i vart fall formellt.
En nygammal medarbetare tillsvidareanställdes under 2017. Frida Holmkvist som
varit timanställd ett antal år, framför allt i
museireceptionen och för tågtrafiken, tillträdde under hösten en tjänst som museivärd. Så här såg bemanningen ut som med
framgång körde Sveriges Järnvägsmuseum
ända in i kaklet:
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I samband med bytet av huvudman blev det även naturligt med
ett namnbyte. Det trafikverksröda har också ersatts av en blågrön
profilfärg, vilket inte minst syns på omslaget av årets SPÅR.

Många som har besökt museet känner igen Frida Holmkvist som varit
ett av våra välkomnande ansikten i museets reception under flera år.
Nu har vi försäkrat oss om hennes insatser även fortsättningsvis och
med fler publika arbetsuppgifter genom en tillsvidareanställning.

Internstyrelse – Fordonsresurser
Bo Netz
Martin Edlund
Christer Hårrskog

Ordförande, Trafikverket
Trafikverket
Museirådets ordförande,
Trafikverket
Rose-Marie Fredriksson Jönköpings kommun
Lars Spångberg
Trafikverket
Trafikverket
Bo Vikström
Robert Sjöö
Carolina Engberg
Robert Herpai

föredragande
sekreterare
facklig observatör

Museichef
Robert Sjöö

Sveriges Järnvägsmuseum/
Trafikverkets museiverksamhet

Museiråd
Christer Hårrskog
Karin Englund
Johnny Hedman
Niclas Härenstam
Lars Lundqvist
Åsa Marnell
Rolf Sten

Ordförande, Trafikverket
Nordiska Museet
Trafikverket
SJ
Riksantikvarieämbetet
Tekniska museet
Järnvägsmusei Vänner

Intern service
Carolina Engberg
Lars Cardell
Mikael Dunker
Rolf Jansson
Martin Öhlin
Kristina Ehrling
John-Åke Halldén
Curt Carlsson

administration
säkerhetsansvarig tågtrafik,
inlån t.o.m. april
kommunikations- och
marknadsansvarig
vaktmästeri, Sveriges
Järnvägsmuseum
underhållsansvarig tågtrafik
ekonomi, inlån deltid
säkerhetsansvarig tågtrafik,
inlån, deltid
fastighet, inlån deltid

Avdelning Tågtrafik
– Sveriges Järnvägsmuseum
Henrik Reuterdahl
Martin Öhlin

Johan von Oelreich
Hans Sjögren
Mattias Smedberg
Anders Westerberg

chef
fordonsunderhåll, lokförare
och instruktör
fordonsmekaniker, ånglok
reservdelshantering
reservdelshantering,
visstidsanställd
fordonsmekaniker, ellok
fordonsmekaniker, vagnar
fordonsmekaniker, ånglok
arbetsledare verkstad, växling

Timanställda trafik
Rasmus Axelsson
Per-Erik Björkman
Sebastian Eriksson
Peter Flink
Björn Fura
Linus Hall
Claes Hansson
Tomas Larsson
Kenneth Landgren
Martin Långström
Stefan Löfgren
Robert Montgomery
Jonas Nilsson
Lennart Persson
Lennart Warsén
Ewe Windahl

lokförare
rälsbussförare
växling
lokförare
lokförare
tågmästare
lokförare
lokförare
lokförare
lokförare
lokförare
lokförare och trafikplanerare
lokförare
lokförare
lokförare
lokförare

Timanställda verkstad
Jonas Andersson
Tobias Bengtsson
Patrik Hidfors
Christoffer Herou
Anders Lindberg
Yngve Lundberg
Anders Nyman
Per Strandberg

reparatör
reparatör
reparatör
reparatör
reparatör
reparatör
reparatör
reparatör

Staffan Källström
Pär Lindberg
Ingemar Nilsson

Timanställda matservering
Mårten Dunér
hovmästare
Björn Adelly
servering
Alva Egerbladh
servering
Emma-Charlotta Granath servering
Margareta Jernberg
servering
Ingrid Lidén
servering
Emma Olsson
servering
Olle Sjöberg
kock
Linus Sjöbrandt
kock
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Avdelning Publik verksamhet
– Sveriges Järnvägsmuseum

Digitalieringsverksamheten
– Järnvägsmusei Vänner

Mia Lundstedt
Olle Andersson

Lennart Lundgren
Daniel Andersson
Daniel Dufvenberg

chef
museivärd, butik och
specialarrangemang
Maria Eriksson-Bergström utställningsansvarig
Frida Holmkvist
museivärd
Peter Iller
storytelling och
mediaproduktion
Marko Kattilakoski
museipedagog,
visstidsanställd
Peter Magnusson
utställningstekniker
Helena Skärström
programansvarig
Timanställda över året
Monica Granath
Fredrik Larsson
Anna Nygren
Kristina Olinder
Pethra Schramm
Elin Åström

museivärd, timanställd
museivärd, timanställd
museivärd, timanställd
museivärd, timanställd
museivärd, timanställd
museivärd, timanställd

Timanställd sommarpersonal
Shawn Hedbom
museivärd, timanställd
Stina Johansson
museivärd, timanställd
Emelia Lövgren
museivärd, timanställd
Agnes Näs
museivärd, timanställd
Emily Salvage
museivärd, timanställd
Lisa Sandström
museivärd, timanställd

Avdelning Samlingar
Katarina Sandberg
Lovisa Edlund
Stefan Nilsson
Emelie Svensson
Kristin Thorrud

chef
föremålsregistrering,
timanställd
assistent
antikvarie
antikvarie

Avdelning Kunskap
– Sveriges Järnvägsmuseum
Anna Lindgren
Christina Engström
Elisabeth Heinelid
Robert Herpai
Stefan Carlsson
Thom Olofsson
Anneli Persson
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chef, 50%, samverkansdoktorand 50%
bibliotek och forskarservice,
75%
biblioteksassistent, visstidsanställd
bildarkiv, arkiv, bibliotek och
forskarservice
finsnickeri
ansvarig restaurering
arkivarie, visstidsanställd

Theresia Nielsen
Vera Radic
Annelie Talsi
Björn Volt

verksamhetsledare
logistik och kvalitetskontroll
utbildning och kvalitetskontroll
bildtolkning, föremåls- och
arkivarbete, till juli
ekonomi och bildtolkning, 75%
logistik och bildtolkning,
till augusti
scanning, kvalitetskontroll
och bildbearbetning

Företag som dagligen
varit engagerade i verksamheten
Björn Lind, Hedesunda
Fastighetssnabben AB
Industrirörteknik i Gävle AB
Restaurang Slick City
Samhall AB

fordonsrestaurering,
snickeriarbeten
fastighetsservice
fordonsrestaurering,
metallarbeten
matservering
daglig städning

Övriga företag som utfört
större arbeten eller entreprenader
Falugruppen arkitektkontor AB
Freme Måleri AB
Gävle Rörteam AB
Hus och Grönska
Lantz Anläggning AB
Lennartssons snickeri
Lodéns Industrimontage AB
arbeten
MEJ Bygg i Gävle AB
Modellproduktion HB
MPA måleriproduktion AB
NRC Group
Schenker AB
WermKon

arkitektritningar,
utvecklingsprojektet
målning trafikfordon
rörledningsarbeten i
vagnar och lokaler
omplantering Hennans
stationspark
markarbeten
fönstersnickerier
vagnar
svets- och reparationsbyggnadsarbeten
förvaringslådor till
1:10-modeller
målning trafikfordon
spårbyggnation
transporter
projektering, utvecklingsprojektet

Inför att museet skulle stängas fick våra gäster på museidagen chansen att lämna önskemål om vad vi borde förbättra i den nya utställningen. Vid dagens slut hade vi många post it-lappar att samla in.
Några förslag ingår i våra planer.

Som vanligt går det inte att räkna upp
alla fantastiska ideella krafter som möjliggör såväl tågtrafik som större arrangemang
men det är åtskilliga årsarbetskrafter. Det
är också många på myndigheten Statens
maritima museer som fått lägga arbetsuppgifter åt sidan för att förbereda för det
förestående huvudmannabytet genom att
sätta sig in i järnvägsmuseiverksamheten på
ganska hög detaljnivå. Av förklarliga skäl
blev 2017 ett mycket annorlunda år, begränsat med arrangemang, stängning av museet,
projektering för ett nybygge och praktiskt
arbete inför verksamhetsövergången. Redan
hösten 2016 fick vi veta att den skulle bli av
men formerna för den och tidplanen var

länge diffus. Våren 2017 fattades beslut om
budgetöverföring från Närings- till Kulturdepartementet men först den 27 november
beslutades om själva överföringen. Självklart pågick en process däremellan under
ledning från Näringsdepartementet. På
myndighetsnivå sköttes arbetet föredömligt och det mesta löstes för att vardagen för
personalen skulle fungera efter nyår. Ett
frågetecken som inte fick någon definitiv
lösning var frågan om vem som för statens
räkning framdeles ska förvalta fastigheterna och det i sin tur skapade större osäkerhet
i projektet för ny entré och ny basutställning. Stängning gjordes programenligt
efter museidagen den 9 september men perioden som museet kommer att vara stängt
blir minst ett år längre än planerat, vilket
innebär att det nya museet tidigast kan
öppna sommaren 2020. Projektering för
en utförandeentreprenad för om- och tillbyggnad av lokstallet, där utställningen
huserat sedan 1970, togs fram för möjlig
upphandling. Den kommer att behöva justeras något 2018 men den absoluta merparten av ett omfattande arbete är gjort. Vi har
därmed också en trovärdig kostnadskalkyl
för bygget. Arbetet gjordes i samverkan
med Trafikverket Fastighet och av dem upphandlade konsulter. Parallellt med detta så
arbetade vi med egen personal över avdelningsgränserna med att ta fram ett koncept
för den nya utställningen. Vi kom långt även
i det arbetet innan det fick vila under hösten. Urval av fordon och bärande föremål
är gjort liksom det finns ett utställningsmanus och en skiss över utställningens form
och gestaltning. Finansieringen är i princip
löst genom dels planerad omfördelning av
resurser och dels genom en något utökad
budgetram. Ivern är således stor att sparka i
gång projektet på allvar under 2018. Då inga
formella beslut är fattade i skrivande stund
vill jag inte släppa några detaljer men verksamheten är väl förberedd.
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Publik verksamhet
Aldrig har vi gjort så lite för så många. Av
förklarliga skäl var det nödvändigt att hålla
aktiviteterna på minimal nivå. Personalen
var till större delen engagerad i framtidsfrågorna så vardagen fick mer eller mindre
gå på rutin. Undantagen var ett sportlovsarrangemang med ångtåg och museidagen
med öppet hus som blev en avskedsföreställning där tårarna föll från såväl gäster
som från skyn. Trots det blev det sammanlagda besökstalet till och med museidagen
den 9 september, 40 042, det vill säga i nivå
med vad vi vant oss vid. Självklart står en
anledning att finna i att många tog sista
chansen sedan man fått klart för sig att
museet skulle stängas. Det svala och ofta
gråmulna sommarvädret var också gynnsamt för museibesök. Naturligtvis bidrog
också ett sedvanligt sommarprogram med
rälsbussturer till fordonsmagasinet, teater,
öppen banvaktsstuga, stationshus och minitåg. Det årliga tågsläppet i samverkan
med Järnvägsmusei Vänner blev ovanligt
välbesökt och under våren var samarbetet
med Gävle kommun och projektet Skapande
skola viktigt för besökstalet. Klimax blev
filmfestivalen Fyrboxen där unga filmare
fick visa sina alster för publik. Enkätundersökningarna visade att våra gäster var
nöjda med oss. Det så kallade nöjd kund
index låg varje månad över 8 så vi kan lugnt
säga att vi stängde med flaggan i topp. Vi
öppnade dörren lite på glänt i samband med
Gävles adventskalender då ett avsnitt ur
föreställningen Grand Lady om hotelldrottningen Wilhelmina Skogh uppfördes i det
som återstod av museet i december, scenen
i den sjätte utställningshallen.
En fördel med att inte vara bunden till
en plats är att kreativiteten kan få nytt utrymme. Ett intressant försök var att förmedla järnvägshistioria via Youtube. Under
rubriken Tågnördarna gjordes ett antal
filminspelningar helt med egen personal så144

Nörden är numera accepterad och till och med uppskattad. Antikvarie
Emelie Svensson och tågtrafikchef Henrik Reuterdahl hade därför inga
problem med att vara våra egna tågnördar på Youtube, här i vår bildressin på Inlandsbanan tillsammans med f.d. läkaren Bengt Sandhammar
som lokal expert.

väl framför som bakom kameran. Framför
befann sig, förutom vår förtjusande bildressin 2907, Henrik Reuterdahl, annars trafikchef, som expert, och Emelie Svensson som
vetgirig antikvarie medan Peter Iller och
Marko Kattilakoski skötte filmandet och
sedermera även redigeringen till färdig film.
Endast en produktion lades ut under 2017
men fler kommer. Projektet fick uppmärksamhet av tidningen TÅG och verkar ha
tagits emot väl därute i den digitala världen. Annars förberedde vi oss för en längre
tid utan fast utställning och vad är då mer
naturligt än att utveckla tågtrafiken.

När Classic Car Week i Rättvik gästades av museets T42 205 var det
ingen tvekan om vilken motor som mullrade mest.
Tågtrafik
Med de förutsättningar vi har haft där
det finansiella anslaget från staten traditionsenligt har använts till hantering av
samlingarna, kunskapsuppbyggnad och
arrangemang för de traditionella museibesökarna, så har det legat ett intäktskrav
på tågtrafiken, vilket inneburit att det har
varit nödvändigt med ett antal chartrade
körningar för att få ekonomin att gå ihop.
Med ett stängt museum så blir det dels en
möjlighet att synas på fler platser i landet
och dels uppstår ett ekonomiskt utrymme
att kunna lägga på tågupplevelser mot allmänheten. Det behöver inte ens innebära
subventioner men det blir möjligt att ta
ekonomiska risker. Två resor från Gävle
till andra attraktioner gjordes som första

försök på nya tågkoncept. Först ut i juli
var dieseltåg bakom T42 205 (så det fanns
en viss diggaraspekt) till och från Classic
Car Week i Rättvik med lämpliga uppehåll
på vägen. Då detta enorma arrangemang
brukar föranleda ett visst trafikkaos på
vägarna runt Rättvik insåg vi att det kunde
finnas potential så vi hängde på så mycket
vagnar vi kunde. Det skulle visa sig välbehövligt då drygt 500 personer reste med
tåget i båda riktningarna. I december så
genomfördes en resa med begränsat antal platser och förköp till julmarknaden
på Jamtli i Östersund. Trots lång restid så
såldes de 300 biljetterna slut. Dessa båda
framgångar har gett blodad tand för en
a mbitiös resplan för innevarande år.
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Under 2017 var beställningstrafiken fortfarande viktig för intäkterna. Vi körde ytterligare ett tåg för Mariestads bryggeri för
lanseringen av ännu ett mörkt beställningsöl inspirerat av 2016 års resa på Inlandsbanan, Amerikansk Dampfbier. Inlandsbanan
återkom vi till under året, bland annat för
ett mäktigt, privat födelsedagskalas som
firades i vinterlandskap mellan Östersund
och Gällivare. Svenska Järnvägsklubben
fyller jämnt först 2018 men redan året in
nan gjordes en medlemsresa med vårt tåg
Stockholm–Sollefteå. Som vanligt har vi
också kört för det nu kommunala Järn
vägens Museum Ängelholm även om det
fortfarande känns som hemmaplan, vilket
det också är i viss mån då vi har både verkstadslokal och många aktiva museivänner
här. Värt att nämna är också en resa med
nattåg för museets personal plus ledningen
för våra blivande kollegor på Statens maritima museer till Karlskrona där vi besökte
deras Marinmuseum. Vi passade också på
att gästa Kristianstads järnvägsmuseum, en
del av regionmuseet i Skåne, som kronan
på årets samverkan med fordonsutlån och
även en överlåtelse. Mer om det senare.
För att kunna genomföra all trafik måste
vi ha pålitliga fordon. Tågtrafikavdelningen har med egen personal och upphandlade entreprenörer under flera år gjort ett
kraftigt kvalitetslyft av fordonsparken som
används. En del syns tydligt, annat syns
inte alls. Till det senare hör genomgång av
elsystemen i personvagnarna. Gamla elledningar, 1000 V spänning, oregelbunden trafik och utomhusförvaring med varierande
fuktighet är ingen bra kombination. Vi har
nu systematiskt bytt ut 60–90 år gamla elledningar i våra trafikvagnar och det är nog
den viktigaste åtgärden vi har gjort på våra
fordon. Vi har haft en brand i en nitad stålvagn på grund av överslag i en elledning.
Så långt får det aldrig mer gå. Något annat
som inte syns är rökgastuber i en ångpanna. Tubbyten har gjorts på E10 1746 i Gävle
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och på N 576 i Ängelholm, huvudsakligen
med egen och ideella museivänners muskelstyrka. En hel del mekaniska arbeten
har gjorts på N-loket i Ängelholm som slut
ligen kunde provtryckas i slutet på året med
stor framgång. Loket kommer att göra sin
premiärtur efter renoveringen under 2018.
En hel del renoveringsarbeten har gjorts
på personvagnarna C3c 1683 i Ängelholm
under ledning av Martin Öhlin och på F7
3188 i Gävle. Den senare helt av Järnvägsmusei Vänner i Gävle men de kommer inte
att bli färdiga på ett tag.
Mer synligt var ombyggnaden av den så
kallade Sahlins vagn från SJ:s gamla specialvagnsflotta med namn efter gamla
gene-raldirektörer. Den före detta förstaklassvagnen SJ 3607 från 1945 hade fått
en tämligen förskräcklig barinredning i
första hand för skidtåget till Åre. En bar
är dock inte så dumt att ha för våra egna
specialtåg så den har nu byggts om med
både nya och gamla material kompletterat
med gamla förstaklassfåtöljer till en smakfull och stilren miljö för våra tågresenärer.
Arbetena utfördes av MEJ Bygg i Gävle AB
efter ritningar av vår egen Henrik Reuterdahl. Ett tåg ska vara snyggt och prydligt
även exteriört därför har två vagnar målats
om av MPA måleriproduktion i Västerås,
sovvagnen WL2 4480 och den vagn som
inte döptes efter en men byggdes för en
generaldirektör, Ao3 3945. Den senare används främst som personalvagn men hänger ofta med på resorna. Fler fordon fick ett
snyggare yttre, alla genom Freme Måleri
AB i Gävle, elloket D 432, lokomotorn Z65
492, motorvagnen YBo6 1009 och det inlånade rälsbussläpet UBF7Z 2095.
Även i historiska tåg behövs funktionsvagnar för de resandes trivsel.
Redan SJ byggde om en förstaklassvagn till bar- och sällskapsvagn.
Den blev känd som Sahlins vagn, namngiven efter en tidigare generaldirektör. För att vagnen, som nu är museets, ska smälta bättre in i våra
tåg har inredningen byggts om i smakfull 1950-talsstil. Ibland är även
resenärerna tidstypisk utsmyckning; museets Christina Engström

Det hann bli vinter innan arbetsgraven utanför UGJ-stallet med våra driftlok kunde invigas med några knallskott. Den verkliga nyttan
av den kommer när vårsäsongen tar vid.

Det har gjorts en hel del löpande arbeten
på fordon i våra verkstäder. Det har inte
alltid varit så lätt i lokaler uppförda i en tid
med andra krav på utrustning och arbetsmiljö. För att till vissa delar råda bot mot
detta byggdes under hösten en arbetsgrav
utanför driftlokstallet (UGJ). Graven är
tillräckligt lång för en modern personvagn
och det är full ståhöjd under fordonet och
även möjligt att gå utmed sidan. Graven
kan även fungera som slaggrop och får
därför en dubbel funktion. Naturligtvis är
den i huvudsak funktionell under sommarhalvåret med det är också då vi vill och ska
genomföra museitågstrafiken.
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Samlingar
Det har tillkommit fordon till samlingen.
Från Regionmuseet i Kristianstad har vi
genom att utlösa ett hembud tagit över ångloket S 1260. Loket är i förhållandevis gott
skick, i synnerhet jämfört med de båda Slok, 1054 och 1252, som ingått i våra samlingar. Det innebär att vi har en kandidat
som är möjlig att renovera till driftdugligt
skick med rimliga medel. Sidotankarna är
sönderrostade och behöver bytas men loket
är maskinellt i gott skick. Ett S-lok har varit
efterlängtat för tågtrafiken då det kan köras
med samma hastighet både framåt och bakåt. Innan S-loket övertogs gjordes också nya
prov på en lillasyster, S1 1923, och det visade
sig att de befarade skadorna i ångpannan
var mindre än befarat. Loket godkändes
och plötsligt hade vi ett trafiktanklok och
ett på väg in. Ett lok som vi däremot kommer att få vänta på ett bra tag är Tågab TMY
101. Dieselloket byggdes av NOHAB i Trollhättan 1956 men för Danska Statsbanorna
(DSB). De stora järnvägslinjerna i Sverige
var vid den här tiden elektrifierade så typen
som exporterades till Danmark, Norge och
Ungern och blev populära där köptes inte in
av SJ. När godstrafiken avreglerades i början på 1990-talet så var det nybildade Tåg
åkeriet i Bergslagen AB (Tågab) först ut att
köpa övertaliga lok från Danmark. Sedan
kom det fler och i dag är loktypen en inte
helt ovanlig syn på svenska spår. TMY 101
var först och har fortfarande en hel del kvar
att ge i kommersiell trafik men vi har i ett
överlåtelseavtal med Tågab formellt tagit
över ägandet av loket mot att det kan fortsätta att användas av bolaget. När det väl
har gjort sitt ska det överlämnas till museet
i driftdugligt skick och blir då en representant för såväl den avreglerade godstrafiken
i slutet av 1900-talet som svensk lokexport
under 1950-talet.
148

Den som väntar på något gott… Nohabs uppnosiga diesellok som
byggdes på 1950-talet köptes aldrig av SJ utan hamnade i Danmark,
Norge och Ungern. Först efter avregleringen av godstrafiken i början
på 1990-talet kom några till Sverige via nystartade trafikbolag. Ett av
de första var Tågabs TMY 101. Järnvägsmuseet har övertagit ägandet
av loket men under avtal om att det kan fortsätta att användas av
Tågab ännu en tid.
Ett annat tillskott till samlingarna som
måste nämnas är de återstående väggmålningarna från 1:a klassmatsalen på Stockholm C. I förra årets SPÅR beskrevs återförandet av kopior av de 18 bevarade
väggmålningar som fanns i museets samlingar och mysteriet med de två som saknades
föreställande Stockholm och Domnarvet.
Plötsligt dök de upp i en auktion vid Uppsala auktionskammare. Det var Mats Werner, sonson till museets första föreståndare,
som varit uppmärksam. I en dramatisk budgivning i händerna på Katarina Sandberg
lyckades vi vinna båda två och samlingen
är nu komplett. Var de suttit i matsalen på
Stockholm C återstår att klura ut.

De två återstående väggmålningarna från 1:a klassmatsalen på Stockholm C har räddats till museets samlingar. Motivet på en av dem var
själva huvudstaden.

I och med att museets lok Rimbo deponerats till Museiföreningen
Stockholm–Roslagens Järnvägar kunde några av banans första
generation fordon återförenas. Senast det hände var 1935.

Ett stort arbete med samlingarna har
varit koncentrerat till tömningen av museet efter stängningen. De stora, tunga
och ömtåliga modellerna i skala 1:10 har
krävt särskilt stor omsorg. Bengt Lindberg,
Modellproduktion HB, konstruerade skräddarsydda lådor för varje modell som därmed
ganska smidigt kunde staplas i en större
godsvagn. Under utplockningen av övriga
föremål blev det uppenbart vilken inverkan
ljuset kan ha på äldre textilier. Den stora,
blå fackföreningsfana som varit prydligt
uppsatt i en monter hade fått två nyanser,
en blekblå sida som varit exponerad sedan
1998 och en mörkare blå i originalton som
varit vänd mot stödskivan. Det ser också
ut som att fibrerna tagit skada av ljuset. Vi
får med jämna mellanrum klagomål från
besökare som tycker att det är för mörkt
inne i framför allt de kungliga vagnarna.
Det finns en anledning. För den kommande
utställningen har vi även lyft skicket på ett
föremål. Det gäller den elektriska snöslungan A-4 som varit föremål för Järnvägsmusei Vänners omsorg. Torsdagsgruppen
i Gävle som arbetar på onsdagkvällar har
under en ideell Bengt Lindbergs ledning
rengjort och målat om den i grått utförande
med vår 1:10-modell som förebild.
I samband med fordonsomflyttningar
har av effektivitetsskäl driftlokstallet tömts
på smalspårsfordon. Det innebar samtidigt
att de fick en stund i ljuset, inte minst för
fotografering. När vi öppnar fordonsmagasinet Tåghallen 2018 kommer vi äntligen att
kunna visa fler smalspåriga fordon, något
som har efterfrågats genom åren. Ett av
dem, ångloket SRJ 3, Rimbo, får man dock
åka till museijärnvägen Uppsala–Länna
Järnväg, för att kika på. Vi tyckte att det
var ett lämpligt tillfälle att deponera loket
dit för att inte minst förenas med några av
de första generationens SRJ-vagnar som
finns bevarade där.
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Kunskap
Under 2017 kom vi i gång på allvar med vårt
bidrag till den akademiska forskningen.
Allt kan knytas till Anna Lindgren, chef för
kunskapsavdelningen som tagit initiativ till
två forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet. Hon svarar själv för det ena, Järnvägens gröna kulturarv, som redan fått
medial uppmärksamhet. För det andra,

Färg som material, står Arja Källbom, egen
företagare men knuten till Hantverkslaboratoriet i Mariestad, och i det är även vår
projektledare för fordonsrestaureringen,
Thom Olofsson, involverad. Färg stod i
centrum när vi tillsammans med Riksantikvarieämbetet anordnade konferensen Färgforum hos oss. Färgforum är egentligen
ett kompetensnätverk med syfte att bidra
till utveckling och kunskapsuppbyggnad
inom området färgarkeologi och engagerar
inte bara antikvarier och kulturmiljövårdare utan även arkitekter och färgmakare.
Årets tema var teknisk färg och för ändamålet valdes vår restaureringshall till konferenslokal, en annorlunda men mycket
uppskattad miljö för givande diskussioner.
Restaureringen av restaurangvagnen Ro2
2702 har gått in i ett spännande skede där
vi kan börja ana slutresultatet. Det mesta
av trälistverket blev färdigt och det är inget
dåligt pussel som ska läggas. Det är åtskilliga tusen bitar som måste passa perfekt
samtidigt som de kan vara böjda i flera riktningar. Kvalitetsnivån i restaureringen har
nått höjder som vi bara kunde hoppas på
när vi drog igång verksamheten men det är
samtidigt oerhört tålamodsprövande, inte
minst för dem som dagligen arbetar i den.
Ett så stort projekt som restaurangvagnen
kommer vi sannolikt inte att starta inom
överskådlig tid så klimax närmar sig. Det
färdiga resultatet kommer att presenteras i
den nya utställningen, alltså först 2020 så vi
måste alla ha stort tålamod.
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Restaureringen av restaurangvagnen Ro2 2702
har kommit så långt att slutresultatet kan skönjas.
Mycket ny kunskap har vunnits på vägen.
Tillsammans med Riksantikvarieämbetet ordnades den årliga konferensen för Färgforum i museets restaureringsverkstad på Nynäs i
Gävle – bästa vägen att snabbt kunna gå från ord till handling.

Museet stod för två bidrag i Trafikverkets rapportserie 2017; Järnvägsobjekt i Sverige med och utan kulturhistoriskt skydd av Rasmus Axelsson
och Restaurering av restaurangvagn Ro3 3749 och sittvagn Bo5b 4356 av
Anna Lindgren.

Vid sidan om forskningen har Anna även
färdigställt en dokumentationsrapport om
restaureringen av personvagnarna Bo5b
4356 och Ro3 3749. Arbetena med själva
vagnarna har några år på nacken så det
var hög tid. Förhoppningsvis kan rapporten och de tidigare i serien för Co8a 2772,
Co13 2832 och Co8d 3137, inspirera externa
renoveringsprojekt så att metoder och material som vi tagit fram kan vara till gagn
för flera. Vi publicerade också en rapport
om kulturmiljöer utanför museets väggar,
Järnvägsobjekt i Sverige – med och utan
kulturhistoriskt skydd. Arbetet gjordes på
uppdrag av Trafikverket och författades av
Rasmus Axelsson, mångårig, tillfällig medarbetare och multikompetens som haft ett
antal o
 lika roller vid museet. Sedan flera
år till
baka deltar museet i Trafikverkets

strategiska kulturmiljöarbete, från hösten
2017 med det nya namnet Kompetensnätverk kulturmiljö. I augusti ordnade vi en
studieresa till Norge med delar från kompetensnätverket för att titta närmare på hur
Bane Nor a rbetar med stationsutveckling
och gröny tor i järnvägsmiljöer.
Digitaliseringen fick ligga på sparlåga till
förmån för att byta samlingsförvaltningssystem från SOFIE till PRIMUS. Förberedelser är nu gjorda för publicering på
Digitalt museum, en svensk-norsk databas
dit många större museer har kopplat sig för
ännu bättre tillgänglighet till samlingarna.
Överföringsarbetet visade sig mer komp
licerat än vi trodde och förvaltningen av
databasen skulle mitt i allt detta överlämnas från Trafikverket IT till vår blivande
ägare, Statens maritima museer. Trots detta
blev samlingsportalen väl använd. 171 000
unika användare gjorde 19,9 miljoner sökningar, vilket visar att den fyller ett stort
behov. Tillväxten i databasen skedde främst
genom inskannad litteratur. Bland annat
har Sveriges kommunikationer publicerats på Samlingsportalen. I och med att det
skannade materialet är OCR-sökbart bör
det komma till stor nytta. Själva har vi haft
stor glädje av de inskannade SJ-särtrycken
från vilka vi nu snabbt kan få svar vid till
exempel återställningsåtgärder på fordon.
Allt kan aldrig bli digitalt. Därför var det
ett viktigt steg för oss att kunna samla alla
böcker och tidskrifter som inte står i biblioteket på ett och samma ställe. Det stället
blev på andra våningen i fordonsmagasinet
på Nynäs i Gävle. Under våren flyttades
mer än 300 flyttkartonger med böcker och
museets samtliga tidskrifter till det vi nu
kallar bokmagasinet som omfattar nästan
500 hyllmeter tryck. Första etappen i det
samarbete som vi har haft med Högskolan
i Gävle och dess bibliotek kunde slutföras
under året. SJ-biblioteket har registrerats i
Libris och är sökbart.
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Utanför museet
För att öka våra kunskaper om vårt verksamhetsområde är omvärldsbevakningen
viktig. För 20:e året genomfördes Nordiskt
järnvägsmuseimöte, detta år hos våra kollegor på Norsk Jernbanemuseum i Hamar.
Temat var järnvägen i konkurrensutsättningens tidsålder. Järnvägen men även järnvägsmuseerna i norden har varit föremål
för kraftiga förändringar de senaste decennierna. Relationen till en stark dominerande aktör finns inte längre. Sveriges
Järnvägsmuseum har till exempel haft fyra
ägare för statens räkning och har fått en
femte vid årsskiftet 2017/18. Självklart har
det inneburit avbrott i kontinuiteten. Insamlandet har komplicerats samtidigt som
det uppstått en större variation och faktiskt
ett ökat intresse för både järnvägen och
dess historia. Det kräver ett mer aktivt insamlande som ställer högre krav på närvaro
och kontakter men likafullt en stor återhållsamhet, att gallra vid källan. De nordiska
järnvägsmuseerna, alla med olika styrning,
mår förhållandevis väl och kan anses fullgöra sina nationella uppdrag. Årets IATMkonferens (International Association of
Transport and Communications Museums)
gick av stapeln i Schweiziska Luzern. Värd
var Verkehrshaus, ett transportmuseum och
science center som är ett av landets mest
välbesökta museer. Här pratades digitala
utmaningar under rubriken Museum 4.0.
Förlösande var att de traditionella powerpointpresentationerna fick ge vika för rundabordssamtal. Intressant att konstatera
var att det så tydligt är parallella processer
på museerna i vart fall i Europa, Nordamerika och Australien. Fokus ligger inte
längre på själva digitaliseringen utan hur
man ska förhålla sig till ett alltmer digitalt samhälle. Är det verkligen så att vi ska
maximera användandet och nivån på teknik- och mobilanvändningen i våra utställningar eller är det något annat publiken
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Baltimore & Ohio Railroad Museum I Baltimore har en imponerande
lokomotivsamling i ett katedralliknande rundlokstall. Museet stod
värd för Railconf III, en konferens för inbjudna järnvägsmuseer.
egentligen vill ha av oss. Trenden är helt
klart en mer kritisk än undergiven inställning till den digitala tekniken. 2017 var det
också dags för den tredje internationella
konferensen för de största järnvägsmuseerna, Railconf. Konferensen arrangerades
av Baltimore & Ohio Railroad Museum i
Baltimore. Här diskuterades högt och lågt
mellan museer med väldigt olika förutsättningar från de japanska med storsatsande
järnvägsbolag i ryggen till det amerikanska värdmuseet som måste dra in varenda
dollar självt. Något som var slående var

ändå hur lika varandra just museet i Baltimore och vårt i Gävle är varandra trots helt
olika finansiering. Målstyrning, fokus på
kunden, regelbundna publika arrangemang
och stor kostnadsmedvetenhet verkar leda
till både relativ framgång och att personalen trivs och blir ambassadörer för sitt museum. Med vårt fjärde ägarbyte på mindre
än 20 år och ett stängt museum måste vi
fortsätta på den inslagna vägen och i vårt
fall är det då tryggt att både ha en trygg
finansiering och inte minst äntligen ett uttalat statligt uppdrag.

Efter 103 år lyftes Järnvägsmuseet ut från trafikoch infrastrukturnäringen för att bli en del av den
statliga kultursektorn. Tankarna har funnits ända
sedan slutet av 1940-talet men för att nå fram
har det krävs ett successivt utvecklingsarbete,
från SJ:s Järnvägsmuseum i kontorslokaler på
Vasagatan i Stockholm via lok- och vagnhallen i
Tomteboda till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle
under flera huvudmän.
Loksalen på Klarabergsgatan år 1931.
Modeller dominerade.

Lok- och vagnhallen i Tomteboda år 1956.
Ett mångårigt provisorium.

Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle år 2015.
Möjligheternas museum.
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